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Se.271.1.19 

SPECYFIKACJA 
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

zwana dalej „specyfikacją”, 
sporządzona dla dostawy, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.  Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” pn.: 

 
Dostawa mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz 
wyposażenie w sprzęt komputerowy  z  oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt 

elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 
 

Rozdział I – Nazwa oraz adres Zamawiającego 

1. Nazwa: Pałac Młodzieży w Nowym Sączu, 

2. Adres: Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz, 

3. Kontakt: tel.  18 442 26 49, 18 442 07 32, 

4. Strona  internetowa: http://www.palacmlodziezy.pl;  www.bip.malopolska.pl/pmns 

Rozdział II – Tryb udzielenia zamówienia 

1. Postępowanie przeprowadzone będzie w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość 

ustalona na podst. art. 32 ust. 1 ustawy jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

 

Rozdział III – Opis przedmiotu zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach zamówienia  pn. Dostawa mebli             

i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie w sprzęt komputerowy                
z  oprogramowaniem  i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu 

I. Zamawiający dzieli zamówienie na części, zwane dalej „Zadaniami” tj.: 

1) Zadanie I - Sprzęt komputerowy  z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny; 

2) Zadanie II  - Meble na wymiar; 

3) Zadanie III – Meble szkolne certyfikowane; 

4) Zadanie IV - Meble i pozostałe wyposażenie; 

II. Dostawa  wyposażenia realizowana będzie do następującej lokalizacji: 

1) Pałac Młodzieży w Nowym Sączu ul. Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz. 

III. Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie I: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego z oprogramowaniem                    
i dodatkowego sprzętu elektronicznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla 

Zadania I określony został w Załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

2) Specyfikacja techniczna i ilościowa zamówienia dla Zadania I: 

http://www.palacmlodziezy.pl/
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L.p. Nazwa/Przedmiot 
Parametry techniczne  

oferowanego towaru 
Liczba sztuk 

(szt.) 

Minimalna 

gwarancja 

(mies.) 

-1- -2- -3- -4- -5- 

1 

Komputer stacjonarny 

do video z 

oprogramowaniem  

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr 1.1 do specyfikacji 

1 szt. 24 

2 
Projektor wraz  

z ekranem projekcyjnym  

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr 1.2 do specyfikacji 

1 szt. 24 

3 TELEWIZOR MIN. 55 CALI  

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr 1.3 do specyfikacji 

1 szt. 24 

4 

Komputer stacjonarny 

uczniowski z 

oprogramowaniem 

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr  1.4 do specyfikacji 

6 szt. 24 

         5 Telefon systemowy  

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr 1.5  do specyfikacji 

1 szt. 24 

        6 Telefon przewodowy 

Szczegółowo określone  

w Załączniku nr 1.6 do specyfikacji 

8 szt. 24 

 

3) Zaoferowany sprzęt musi być zgodny,  równoważny (lub o wyższych parametrach technicznych)  
z wymaganiami zamawiającego określonymi w Załącznikach nr 1.1 do 1.6 do specyfikacji (dla 
Zadania I). Zamawiający dopuszcza produkty równoważne, zgodne z wymaganiami 
funkcjonalnymi sprecyzowanymi w Załączniku nr 1 do specyfikacji. 

4) Załączniki 1.1. do 1.6 wskazane w kolumnie 3 tabeli znajdującej się pkt. III ppkt.2) niniejszego 
rozdziału  (dla Zadania I) należy wypełnić i załączyć do oferty tak, aby Zamawiający mógł 
zapoznać się z właściwościami oferowanego sprzętu i zweryfikować je ze sformułowanymi przez 
siebie wymogami.  Instrukcja wypełniania  ww. załączników: 

a) w pozycji oznakowanej symbolem *) należy wskazać oferowany produkt: nazwa producenta + 
typ/model,  

b) pozycję oznakowaną symbolem **) należy wypełnić w przypadku,  gdy oferowany sprzęt 
posiada parametry inne, przynajmniej równoważne lub wyższe; niewypełniona rubryka 
wskazuje, że oferowany produkt spełnia wymagania zawarte w poszczególnych punktach 
Załączników nr 1.1 do 1.6 specyfikacji. 

5) Oferowany sprzęt/produkt/ towar winien być: 

 fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż w 2018r), nieużywany, w pełni sprawny, 
bez wad, gotowy do użycia, 

  nie posiadać wad fizycznych i prawnych oraz zostać wprowadzony do obrotu zgodnie z 
aktami prawnymi wdrażającymi Dyrektywy Nowego Podejścia co potwierdza oznaczenie CE,  
zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 544) oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 
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dnia 21.12.2016r. w sprawie zasadniczych wymagań dotyczących ograniczenia stosowania 
niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 
2017r. poz. 7 z późn. zm.), posiadać wszystkie wymagane prawem polskim certyfikaty 
bezpieczeństwa oraz spełniać normy dotyczące ochrony środowiska, 

 dopuszczony do obrotu na terenie kraju, 

  pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta, 

 być oryginalnie pakowany przez producenta w opakowania jednostkowe lub zbiorcze. 

6) W ramach niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania własnym kosztem i 
staraniem usług towarzyszących dostawie Towaru, takich jak: transport, ubezpieczenie oraz 
rozładunek oraz montaż w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, instalacja, uruchomienie, 
konfiguracja, pomoc techniczna oraz serwis gwarancyjny. 

7) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób określony we wzorze umowy stanowiącej 
Załącznik nr 5  do niniejszej specyfikacji. 

8) Na dostarczony towar Wykonawca musi udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji. Ponadto 
wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji jakości znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dla Zadania I stanowiącym  Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji oraz we Wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji. 

IV. Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie II: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na wymiar. Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia dla Zadania II określony został w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji. 

2) Zamawiający dopuszcza odstępstwa od określonych w Załączniku nr 2 do specyfikacji 
parametrów i wymiarów do +/- 15 %, jednakże, zastrzega, iż produkty zaoferowane przez 
Wykonawcę winny spełniać funkcję jakiej mają służyć oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju 
i zakresu przedmiotu zamówienia. 

3) Dostarczony Towar winien być nowy, nieużywany, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia, 
zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli szkolnych oraz ze szczegółowym 
opisem zawartym w Załączniku nr 2 do specyfikacji, a zaoferowane meble oraz elementy 
mocujące do ścian/sufitu/podłoża winny zostać wykonane z materiałów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, i 
nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich 
ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu.  

4) Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania własnym kosztem i staraniem usług 
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak: transport, ubezpieczenie, rozładunek oraz montaż i 
rozmieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także usunięcie wszelkich 
powstałych w wyniku montażu odpadów i nieczystości oraz serwis gwarancyjny.  

5) Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca dokona wizji lokalnej w lokalizacji 
montażu, w celu wykonania niezbędnych pomiarów. W tym celu Zamawiający udostępni 
Wykonawcy pomieszczenia. Wykonawca samodzielnie zapozna się z otoczeniem lokalizacji 
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu w celu zaplanowania rozładunku towaru. Wykonawca 
zrealizuje przedmiot umowy z użyciem własnych pracowników, własnego sprzętu i materiałów 
oraz innych niezbędnych środków w oparciu o własną infrastrukturę – własny zakład. Wykonane, 
gotowe do montażu meble, zostaną przez Wykonawcę dostarczone do lokalizacji dostawy a 
następnie zamontowane w miejscach uprzednio uzgodnionych z Zamawiającym.  

6) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi  w sposób określony we wzorze umowy stanowiącej 
Załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji. 
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7) Na dostarczony towar Wykonawca musi udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji. Ponadto 
wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji jakości znajdują się w Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dla Zadania II stanowiącym  Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji oraz we Wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik nr 6  do niniejszej specyfikacji 

V. Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie III 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych certyfikowanych. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Zadania III określony został w Załączniku nr 3 do niniejszej 
specyfikacji. 

2) Zamawiający dopuszcza odstępstwa od określonych w Załączniku nr 3 do specyfikacji 
parametrów i wymiarów do +/- 5 %, jednakże, zastrzega, iż produkty zaoferowane przez 
Wykonawcę winny spełniać funkcję jakiej mają służyć oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju i 
zakresu przedmiotu zamówienia. 

3) Dostarczony Towar winien być nowy, nieużywany, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia, 
zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli szkolnych oraz ze szczegółowym 
opisem zawartym w Załączniku nr 3 do specyfikacji, a zaoferowane meble oraz elementy 
mocujące do ścian/sufitu/podłoża (jeśli dotyczy) winny zostać wykonane z materiałów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak 
bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub 
aprobatą techniczną i nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem (meble 
szkolne), niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu.  

4) Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania własnym kosztem i staraniem usług 
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak: transport, ubezpieczenie, rozładunek oraz montaż i 
rozmieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także usunięcie wszelkich 
powstałych w wyniku montażu odpadów i nieczystości oraz serwis gwarancyjny.  

5) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób określony we wzorze umowy stanowiącej 
Załącznik nr 7  do niniejszej specyfikacji. 

6) Na dostarczony towar Wykonawca musi udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji. Ponadto wszelkie 
szczegóły dotyczące gwarancji jakości znajdują się w  Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dla Zadania III stanowiącym  Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji oraz we Wzorze 
umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji 

VI. Opis przedmiotu zamówienia - Zadanie IV: 

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i pozostałego wyposażenia. Szczegółowy opis 

przedmiotu zamówienia dla Zadania IV określony został w Załączniku nr 4 do niniejszej 
specyfikacji. 

2) Zamawiający dopuszcza odstępstwa od określonych w Załączniku nr 4 do specyfikacji 
parametrów i wymiarów do +/- 5 %, jednakże, zastrzega, iż produkty zaoferowane przez 
Wykonawcę winny spełniać funkcję jakiej mają służyć oraz nie mogą wpływać na zmianę rodzaju 
i zakresu przedmiotu zamówienia. 

3) Dostarczony Towar winien być nowy, nieużywany, w pełni sprawny, bez wad, gotowy do użycia, 
zgodny z obowiązującymi normami PN-EN dotyczącymi mebli oraz ze szczegółowym opisem 
zawartym w Załączniku nr 4 do specyfikacji, a zaoferowane meble oraz elementy mocujące do 
ścian/sufitu/podłoża (jeśli dotyczy) winny zostać wykonane z materiałów dopuszczonych do 
obrotu i stosowania, na które wydano poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo 
certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną i 
nadawać się do użytkowania zgodnie z ich funkcją i przeznaczeniem, niezwłocznie po ich 
ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonym pomieszczeniu.  
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4) Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania własnym kosztem i staraniem usług 
towarzyszących dostawie Towaru, takich jak: transport, ubezpieczenie, rozładunek oraz montaż i 
rozmieszczenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego a także usunięcie wszelkich 
powstałych w wyniku montażu odpadów i nieczystości oraz serwis gwarancyjny.  

5) Wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi w sposób określony we wzorze umowy stanowiącej 
Załącznik nr 8  do niniejszej specyfikacji. 

6) Na dostarczony towar Wykonawca musi udzielić min. 24 miesięcznej gwarancji. Ponadto 
wszelkie szczegóły dotyczące gwarancji jakości znajdują się w  Szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dla Zadania IV stanowiącym  Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji oraz we 
Wzorze umowy stanowiącej Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji 

 

VII. Symbole Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):   

30213300-8 –  (Komputery stacjonarne) 
48920000-3 – (Pakiety oprogramowania do automatyzacji prac biurowych)\ 
38653400-1 –  (Ekrany projekcyjne) 
48900000-7 – (Różne oprogramowanie, systemy operacyjne)  
32351300-1 – (Akcesoria do urządzeń audio);  
39100000-3 –( Meble);  
39130000-2 – (Meble biurowe);  
39121200-8 – (Stoły);  
39121100-7 – (Biurka);  
39143310-2 – (Stoliki);  
39112000-0 – (Krzesła);  
39111100-4 – (Siedziska obrotowe);  
39143110-0 – ( Kanapy oraz meble tapicerowane);  
39136000-4 – (Wieszaki na odzież),  
32324600-6 – (Telewizory cyfrowe);  
39160000-1 – (Meble szkolne);  
32552330-9 – (Telefoniczna aparatura przełączająca;) 
32552110-1 – (Telefony bezprzewodowe); 

VIII. Miejsce wykonywania przedmiotu zamówienia: Polska, woj. małopolskie, Nowy Sącz. 

 

Rozdział IV – Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. 

Zamawiający dzieli zamówienie na Zadania tj.: 

Zadanie I - Sprzęt komputerowy  z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny; 

Zadanie II  - Meble na wymiar; 

Zadanie III - Meble szkolne certyfikowane; 

Zadanie IV - Meble i pozostałe wyposażenie; 

Rozdział V – Termin wykonania zamówienia 

I. Wymagany przez Zamawiającego termin realizacji zamówienia wynosi dla: 

1. Zadania I - do 30 dni roboczych od daty  podpisania umowy; 

2. Zadania II – do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

3. Zadania III –do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy; 

4. Zadania IV - do 30 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
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II. Na potrzeby niniejszego zamówienia, za dni robocze Strony postępowania będą uważały dni inne 

niż soboty oraz dni inne niż ustawowo wolne od pracy w rozumieniu Ustawy z dn. 18 stycznia 

1951r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 90.). 

III. Dostawa Towaru w ramach określonego zadania odbywać się będzie w jednej części. 

Rozdział VI – Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia  

(Dotyczy Zadania I, Zadania II, Zadania III, Zadania IV): 

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) nie podlegają wykluczeniu; 

b) spełniają warunki udziału w postępowaniu. 

2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 

3. W zakresie spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2) ustawy, Zamawiający 

będzie rozpatrywał: 

3.1    w zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej 

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia 

szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 

3.2    w zakresie warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie 

stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 

3.3   w zakresie warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający nie 

stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza 

spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków. 

4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu 
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu 
zamieszcza informacje o podwykonawcach we wstępnym oświadczeniu Wykonawcy. 

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne oświadczenie  
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne oświadczenia 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
w zakresie, w którym każdy z  Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w 
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

6. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, żaden z 

Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu, o którym mowa w pkt. 2, natomiast przy 

weryfikacji spełniania warunków, o których mowa w pkt. 3 ppkt 3.2 - 3.3 pod uwagę będzie brany 

potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie oraz innych podmiotów, o których 

mowa w pkt. 4, natomiast przy weryfikacji spełniania warunku, o którym mowa w pkt. 3 ppkt 3.1. 

pod uwagę będzie brany potencjał wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 

Rozdział VII –  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (Dotyczy Zadania I, Zadania II, Zadania III, 

Zadania IV): 

1. Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy 

w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca 

nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 9  do specyfikacji. 
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Uwaga! W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wstępne 

oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie 

Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy: 

a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, 

3. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt. 1  składane są w oryginale 

4. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 2 lit. a) oraz dokument o którym mowa w pkt. 

14 należy przedstawić w formie oryginału lub kopii poświadczonej (każda zapisana strona) za 

zgodność z oryginałem. 

5. Samodzielnie pobrane przez Wykonawcę wydruki komputerowe aktualnych informacji 

o podmiotach  wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz zaświadczeń z Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP (CEIDG), posiadają status dokumentu 

oryginalnego w rozumieniu Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, niewymagającego 

składania jakichkolwiek dodatkowych oświadczeń przez osobę posługującą się przedmiotowym 

dokumentem, w tym potwierdzenia tego dokumentu za zgodność z oryginałem.  

Potwierdzeniem powyższego jest:  

a) w przypadku samodzielnie pobranego wydruku - zaświadczenia o wpisie do CEIDG - wydruk 

z systemu komputerowego nie wymaga podpisu; 

b) w przypadku samodzielnie pobranego wydruku – Informacja odpowiadająca odpisowi 

aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców, stwierdzenie, że dokument został pobrany na 

podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym  

(t.j Dz. U. z 2019 r., poz. 1500). 

UWAGA! 

Uwzględniając dyspozycję art. 26 ust. 6 ustawy Zamawiający informuje, że dla potwierdzenia 

spełnienia warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 2 lit. a) niniejszego 

Rozdziału skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnie dostępnych bazach danych, jeśli 

Wykonawca w ofercie wskaże adres internetowy, z którego można pobrać ww. dokumenty. 

6. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawcy 

wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie 

dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 

7. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje  przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii 

oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.  

8. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub 

budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 

10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2 lit. a) składa dokument lub dokumenty 

wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 

odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

11. Dokument, o którym mowa w pkt 10 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1480313:part=a24u5p1&full=1
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upływem terminu składania ofert.  

12. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 

zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w 

pkt. 2 lit. a), zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, 

ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, 

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 

Regulację zawartą w pkt  11 stosuje się odpowiednio. 

13. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający 

może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o 

udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 

14. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej: 

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której 

mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz 

ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym 

Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 11  do specyfikacji. Oświadczenie o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

ustawy, składane jest w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

Rozdział VIII – Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z Wykonawcami. 

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują 

pisemnie lub drogą elektroniczną na adres e-mail: mdk@edu.nowysacz.pl 

2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje składane zarówno przez Wykonawcę jak 

i przez Zamawiającego sporządzone będą w języku polskim. 

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się (poniedziałku – piątku w godzinach : 9:30 – 14:00)      

z Wykonawcami jest Pan Antoni Reszkiewicz z-ca dyrektora Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu,   

ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz; II piętro, pokój nr 205 ( siedziba tymczasowa)                

tel: 602 495 955  

4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż do upływu terminów 

przewidzianych w ustawie, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpływa 

do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego 

terminu składania ofert. 

5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał 

specyfikację, bez ujawniania źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej. 

6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert 

zmienić treść specyfikacji. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępnia na 

stronie internetowej.  

7. Jeżeli zmiana treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 

zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza 

informacje o zmianach na stronie internetowej. 
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8. Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający 

przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano 

specyfikację oraz zamieszcza informację na stronie internetowej. 

 

 

Rozdział IX– Wymagania dotyczące wadium 
Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium. 
 
Rozdział X – Termin związania ofertą 

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego terminu 

składania ofert. 

2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania 

ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu 

związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a ustawy, jeżeli 

Wykonawca nie wyrazi zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy, na przedłużenie terminu 

związania ofertą. 

 

Rozdział XI – Opis sposobu przygotowywania ofert 

 
I. Informacje ogólne 

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę sam lub jako członek (partner) wykonawców 

składających ofertę wspólną – na jedno lub cztery zadania. 

2. Oferta powinna być sporządzona pisemnie, w jednym egzemplarzu, w języku polskim pismem 

maszynowym (maszyna do pisania lub edytor tekstu) lub ręcznie, czytelnie lub literami 

drukowanymi. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na 

język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 

3. Ofertę należy sporządzić i złożyć w sposób zapewniający jej integralność i poufność – zaleca 

się trwałe spięcie (zszycie), zapobiegające możliwości dekompletacji zawartości oferty, 

kolejne ponumerowanie stron itp.  
Zamawiający zaleca aby oferta była złożona w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (opakowaniu), 

która będzie zaadresowana do Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenie: Oferta na Dostawa 
mebli i pozostałego wyposażenia pomieszczeń wraz z montażem oraz wyposażenie             
w sprzęt komputerowy z oprogramowaniem i dodatkowy sprzęt elektroniczny na potrzeby 
Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu- Zadanie ……..Nie otwierać do 26.08.2019 r. do godz. 13:30 
Poza oznaczeniami podanymi wyżej koperta powinna posiadać nazwę i adres Wykonawcy, aby można 
było odesłać ofertę w przypadku złożenia jej po upływie ostatecznego terminu składania ofert. 

4. Koszty opracowania i dostarczenia oferty obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

5. Przed sporządzeniem oferty Wykonawca winien zdobyć wszystkie informacje niezbędne do 

sporządzenia oferty. 

 
II. Wymogi formalne. 
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1. Oferta, jako stanowcza propozycja zawarcia umowy, powinna zawierać bezwarunkowe 

przyrzeczenie istotnych warunków kontraktu. Dla ułatwienia ofertę można sporządzić według 

wzorów stanowiących: 

a) Dla Zadania I -  Załącznik nr 12  do specyfikacji, 

b) Dla Zadania II -  Załącznik nr 13 do specyfikacji, 

c) Dla Zadania III – Załącznik nr 13  do specyfikacji, 

d) Dla Zadania IV – Załącznik nr 13 do specyfikacji. 

2. Do oferty należy załączyć: 

a) wypełnione i podpisane szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia stanowiące Załącznik 

nr 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5, 1.6 do specyfikacji  (dotyczy Zadania I) 

b) wypełniony i podpisany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – tabele elementów 

cenotwórczych stanowiącą Załącznik nr 2 do specyfikacji (dotyczy Zadania II), Załącznik 

nr 3 do specyfikacji (dotyczy Zadania III), ), Załącznik nr 4 do specyfikacji (dotyczy Zadania 

IV),  

c) wyjaśnienie przyczyny zastosowania zwolnienia z podatku VAT w ofercie Wykonawcy      

(jeżeli dotyczy), 

d) wstępne oświadczenie Wykonawcy - stanowiące Załącznik nr 9  do specyfikacji, 

e) zobowiązanie podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy), 

f) oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu  

o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy  

w sprawie zamówienia publicznego, o którym mowa w Rozdziale XI pkt II ppkt 4 

specyfikacji (jeżeli dotyczy), 

g) pełnomocnictwo, o którym mowa w Rozdziale XI pkt II ppkt 4 specyfikacji (jeżeli dotyczy), 

h) zaakceptowany Wzór umowy (odpowiednio dla Zadania I, II, III, IV), o którym mowa  

w Rozdziale XVII specyfikacji (wymóg porządkowy), 

3. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania 

Wykonawcy w obrocie gospodarczym (osobę – osoby uprawnione do składania 

cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania zobowiązań w imieniu 

Wykonawcy), zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami 

prawa. 

4. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela 

Wykonawcy – inną osobę niż określoną w dokumencie wskazanym w Rozdz. VII pkt 2 lit. a), 

należy dołączyć, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, właściwe 

umocowanie prawne do składania cywilnoprawnych oświadczeń woli ze skutkiem zaciągania 

zobowiązań w imieniu Wykonawcy. 

5. Pod uwagę będą brane oferty, które po przyjęciu doprowadzą do zawarcia ważnej  

i pozbawionej wad umowy, stanowiące stanowczą propozycję zawarcia tejże umowy, 

zawierające co najmniej konieczne (istotne) elementy jej treści. 

 
III. Oferta wspólna 

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 

2. Podmioty występujące wspólnie (spółka cywilna, konsorcjum, małżonkowie itp.) ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. 
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3. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 14 do niniejszej specyfikacji. 

 

Rozdział XII – Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

a) na adres: Szkoła Podstawowa nr 21 – ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz; II piętro, 

pokój nr 205 (tymczasowa siedziba Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu) 

b) w terminie: do dnia 26.08.2019r. do godz.13:00 

2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. 

3. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

4. Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie. 

5. Zmiana już złożonej oferty następuje poprzez złożenie kolejnej oferty. W takim przypadku 

koperta lub opakowanie kolejnej oferty powinno być opatrzone napisem „Zmiana oferty”.  

6. Po upływie terminu składania ofert żadna oferta nie może być zmieniona lub wycofana przez 

okres związania ofertą określony w specyfikacji. 

7. Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone składającemu. 

8. Oferty przysłane pocztą lub za pośrednictwem kuriera – w tym przypadku rozpatrywane będą 

oferty, które wpłyną do Zamawiającego (na adres jak w pkt. 1) przed wymaganym terminem do 

składania ofert. 

9. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 
a) adres: Szkoła Podstawowa nr 21 – ul. Rokitniańczyków 26, 33-300 Nowy Sącz; 

 II piętro, pokój nr 205 (tymczasowa siedziba Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu) 

b) w dniu: 26.08.2019r. o godz. 13:30 

 
Rozdział XIII – Opis sposobu obliczenia ceny  
 
I. Opis sposobu obliczenia ceny dotyczący Zadania I: 

1. Należy wycenić kosztorys zawarty we wzorcu oferty stanowiącym Załącznik nr 12  do specyfikacji. 

2. Ceny jednostkowe brutto podane przez wykonawcę są cenami niezmiennymi i nie będą podczas 
wykonywania umowy podlegały aktualizacji i zmianom. Oznacza to, że zaoferowane ceny 
jednostkowe brutto będą niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu 
sprzętu, stawek robocizny, kursów walut itp. - jakie kształtować się będą w okresie realizacji 
przedmiotu zamówienia. 

3. W cenach jednostkowych brutto należy uwzględnić wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostaw przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 
że ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i świadczeniem przez 
wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie OC, wszelkie prace 
przygotowawcze, koszty transportu, dostarczenia, montażu, instalacji, konfiguracji, 
rozmieszczenia, pomocy technicznej, napraw, serwisowania itd. 

4. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego 
obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług: 

a) Wykonawca jest zobowiązany poinformować zamawiającego o fakcie złożenia oferty, której 
wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie  
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z przepisami o podatku od towarów i usług, poprzez wskazanie w pkt. 2 Wzoru oferty, 
stanowiącego Załącznik nr 12 do specyfikacji nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których 
dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazać wartość 
jednostkową bez kwoty podatku tych towarów lub usług.; 

b) Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, doliczy do przedstawionej w  pkt. 1 lit a) ceny 
podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

5. Cena ofertowa ma wynikać z wypełnionego kosztorysu zawartego we wzorcu oferty stanowiącym 
Załącznik nr 12  do specyfikacji. 

6. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie opłaty związane z długością gwarancji (pakiety 
gwarancyjne serwisowe). 

7. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty. 

8. Wzór umowy określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi Załącznik nr 5 do 
specyfikacji. Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym do specyfikacji 
wzorem umowy. 

 
II. Opis sposobu obliczenia ceny dotyczący Zadania II, III, IV: 

1. Cena ofertowa ma wynikać z wypełnionego szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia – 
tabeli elementów cenotwórczych stanowiącej: 

 dla Zadania II - Załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania III - Załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania IV - Załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji; 

Należy wycenić wszystkie pozycje zawarte w tabeli elementów cenotwórczych dla 
odpowiedniego zadania. 

2. Ceny jednostkowe brutto podane przez wykonawcę są cenami niezmiennymi i nie będą podczas 
wykonywania umowy podlegały aktualizacji i zmianom. Oznacza to, że zaoferowane ceny będą 
niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen materiałów, najmu sprzętu, stawek 
robocizny, kursów walut, zmiany stawki podatku VAT, itp. – jakie kształtować się będą w okresie 
realizacji przedmiotu zamówienia. 

3. W cenach jednostkowych brutto należy uwzględnić wynagrodzenie za wszystkie obowiązki 
przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania dostaw przedmiotu zamówienia. Oznacza to, 
że ceny te muszą zawierać wszystkie koszty związane z realizacją dostaw i świadczeniem przez 
wykonawcę usług objętych przedmiotem zamówienia wynikające wprost, jak również nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania, tj. podatek VAT, ubezpieczenie OC, wszelkie prace 
przygotowawcze, koszty transportu, dostarczenia, napraw związanych z długością gwarancji, itd. 

4. Wykonawca przed ostatecznym określeniem ceny ofertowej, jest zobowiązany do zdobycia 
wszelkich informacji, które mogą być konieczne do przygotowania i wyceny oferty. 

5. Wzór umowy określający przyszłe zobowiązania wykonawcy stanowi: 

 dla Zadania II - Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania III - Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania IV - Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji; 
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Przed wyliczeniem ceny ofertowej należy zapoznać się z załączonym do specyfikacji wzorem 
umowy dla odpowiedniego zadania. 

 
Rozdział XIII – Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wagi nie jest możliwe 
z obiektywnych przyczyn, Zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od 
najważniejszego do najmniej ważnego  
 
I. ZADANIE I 
 
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów: 

a) Cena – 60 % 

b) Wydłużenie okresu gwarancji  – 40 % 

2. W zakresie kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną 
ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie 
proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60 

3. Kryterium: wydłużenie okresu gwarancji  (waga 40 %). 

a) Wydłużenie okresu gwarancji  (przy obowiązkowo wymaganej gwarancji 24 miesięcy)  

 o kolejne 12 miesięcy Wykonawca otrzyma 10 pkt 

 o kolejne 24 miesiące Wykonawca otrzyma 20 pkt 

 o kolejne 36 miesięcy Wykonawca otrzyma 40 pkt 

b) Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 punktów. 

c) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt. 3 Wzoru  oferty 
(Załącznik nr 12  do specyfikacji). 

d) W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona stosownych wykreśleń w pkt. 3 Wzoru oferty 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca udziela minimalnego okresu gwarancji. 

4.   Wynik: 

a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych 
w pkt. 1. 

b) Oferta, która uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uplasuje się na najwyższej 
pozycji rankingowej. 

d) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 

II.  ZADANIE II 
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1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów: 

a) Cena – 60 % 

b) Skrócenie terminu realizacji dostawy  – 40 % 

2. W zakresie kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną 
ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie 
proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60 

3. Kryterium: skrócenie terminu realizacji dostawy – (waga 40 %): (termin realizacji zamówienia to 
max. 30 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego). Za każdy dzień 
skrócenia terminu Wykonawca  otrzyma 4 pkt przy założeniu, że termin ten może skrócić o 
maksymalnie 10 dni roboczych. W tym kryterium  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 
punktów. 

a) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Wzoru oferty dla 
Zadania II (Załącznik nr 13 do specyfikacji); 

b) W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący 
skrócenia terminu realizacji dostawy - Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona 
zamówienie w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Wzoru oferty - dotyczącym skrócenia terminu 
realizacji dostawy – skróci termin realizacji dostawy o więcej niż 10 dni roboczych, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin skrócenia 
terminu realizacji dostawy, czyli  10 dni roboczych. 

4. Wynik: 
a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych          
         w pkt. 1. 
b)    Oferta, która uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej (maksymalna liczba przyznanych     

    punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
    oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uplasuje się na najwyższej 
      pozycji rankingowej. 

d)   Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
  ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
   tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
   cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
   określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
 
III. ZADANIE III 

 
1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów: 

a) Cena – 60 % 

b) Skrócenie terminu realizacji dostawy  – 40 % 

2. W zakresie kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną ilość 
punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie 
proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60 
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3. Kryterium: skrócenie terminu realizacji dostawy – (waga 40 %): (termin realizacji zamówienia to 
max. 30 dni roboczych od daty podpisania umowy  przez Zamawiającego). Za każdy dzień 
skrócenia terminu Wykonawca o otrzyma 4 pkt przy założeniu, że termin ten może skrócić o 
maksymalnie 10 dni roboczych. W tym kryterium  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 
punktów. 

a) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Wzoru oferty dla 
Zadania III (Załącznik nr 13 do specyfikacji);  

b) W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący 
skrócenia terminu realizacji dostawy - Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona zamówienie 
w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Wzoru oferty - dotyczącym skrócenia terminu 
realizacji dostawy – skróci termin realizacji dostawy o więcej niż 10 dni roboczych, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin skrócenia terminu 
realizacji dostawy, czyli 10 dni roboczych. 

4.   Wynik: 

a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów określonych 
w pkt. 1. 

b) Oferta, która uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe 
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uplasuje się na najwyższej 
pozycji rankingowej. 

d) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
IV. ZADANIE IV 

1. Ocenie podlegają nie odrzucone oferty według następujących kryteriów: 

a) Cena – 60 % 

b) Skrócenie terminu realizacji dostawy  – 40 % 

2. W zakresie kryterium: cena (waga 60%) – oferta z najniższą ceną brutto otrzyma maksymalną 
ilość punktów - 60, pozostałe ceny brutto otrzymają ilość punktów odpowiadających cenie 
proporcjonalnej wg następującej formuły: 

Wskaźnik ceny = (Cena minimalna / Cena badana) x 60 

3. Kryterium: skrócenie terminu realizacji dostawy – (waga 40 %): (termin realizacji zamówienia 
to max. 30 dni roboczych od daty podpisania umowy przez Zamawiającego). Za każdy dzień 
skrócenia terminu Wykonawca o otrzyma 4 pkt przy założeniu, że termin ten może skrócić o 
maksymalnie 10 dni roboczych. W tym kryterium  Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 
punktów. 

a) Punkty zostaną przyznane na podstawie oświadczenia złożonego w pkt 2 Wzoru oferty dla 
Zadania IV (Załącznik nr 13 do specyfikacji);  

b) W przypadku, gdy Wykonawca pozostawi niewypełniony pkt 2 Wzoru oferty – dotyczący 
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skrócenia terminu realizacji dostawy - Zamawiający uzna, iż Wykonawca wykona 
zamówienie w terminie do 30 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. 

c) W przypadku, gdy Wykonawca w pkt 2 Wzoru oferty - dotyczącym skrócenia terminu 
realizacji dostawy – skróci termin realizacji dostawy o więcej niż 10 dni roboczych, 
Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował maksymalny możliwy termin skrócenia 
terminu realizacji dostawy, czyli 10 dni roboczych. 

4. Wynik: 
a) Wybrana zostanie nieodrzucona oferta z najwyższą liczbą punktów wg kryteriów 

określonych w pkt. 1. 
b) Oferta, która uplasuje się na najwyższej pozycji rankingowej (maksymalna liczba 

przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, 
pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

c) Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, który uplasuje się na najwyższej 
pozycji rankingowej. 

d) Jeżeli nie będzie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej 
ofert przedstawi taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród 
tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej 
cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie 
określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

 
Rozdział XV – Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy Zadania I, Zadania II, Zadania 
III, Zadania IV). 

Po wyborze oferty najkorzystniejszej Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dopełni 

następujących formalności: 

1. Zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego w terminach przewidzianych w art. 94 ust. 1 ustawy, jednakże nie krótszym niż 5 

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 

ust. 2 ustawy. 

2. W przypadku Wykonawcy, który złożył ofertę wspólną, przedstawi on umowę o wspólne 

wykonanie zamówienia (konsorcjum). Umowa regulująca współpracę podmiotów jeżeli 

występują wspólnie – umowa o wspólnej realizacji zamówienia określać ma między innymi 

sposób reprezentowania grupy podmiotów oraz zakres i rodzaj odpowiedzialności 

poszczególnych podmiotów za wykonanie zamówienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

odpowiedzialność podmiotów jest wobec Zamawiającego solidarna, co musi być zapisane w tej 

umowie. 

 

Rozdział XVI – Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie przewiduje się. 

 

Rozdział XVII – Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego na takich warunkach 

1. Zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na warunkach określonych we wzorach umów stanowiących odpowiednio:  

 dla Zadania I - Załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji; 
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 dla Zadania II - Załącznik nr 6 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania III - Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji; 

 dla Zadania IV - Załącznik nr 8 do niniejszej specyfikacji; 

2. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją zawartych we wzorze klauzul, jednakże 
Zamawiający określa porządkowy wymóg załączenia do oferty zaakceptowanego wzorca umowy. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika z okoliczności, 
których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  

Rozdział  XVIII – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych przez 

Zamawiającego 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, 
że:  

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Pałac Młodzieży w Nowym Sączu 
reprezentowane przez Dyrektora Pałacu Młodzieży, adres siedziby: Rynek 14, 33-300 Nowy Sącz. 

2. Z administratorem – Dyrektorem Pałacu Młodzieży można się skontaktować za pomocą email: 
mdk@edu.nowysacz.pl, telefonicznie: 18 442-26-49. 

3.  W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony 
danych, pod adresem mailowym: kultura@palacmlodziezy.pl 

4. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z 
przeprowadzeniem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

5. Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie 
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy.  

6. Dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od dnia 
zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 
lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.  

7. Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach 
ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; 
konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy. 

8.  W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  

9. Posiadają Państwo:  

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących;  

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (skorzystanie z 
prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą oraz 
nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);  

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO  (prawo 
do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu 
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zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby 
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub 
państwa członkowskiego); 

 − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają 
Państwo, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Państwa narusza przepisy RODO; 

10.  Nie przysługuje Państwu: 

 − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

 − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;  

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż 
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

Rozdział XIX – Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów 

ustawy przysługują środki ochrony prawnej, tj.: odwołanie oraz skarga do sądu na zasadach 

zawartych w dziale VI ustawy – Środki ochrony prawnej. 

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 

Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności, o których mowa w art. 180 ust. 2 ustawy. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności przez Zamawiającego, której 

zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 

żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci 

papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 

6. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w dziale VI Rozdział 2 ustawy – Środki ochrony 

prawnej. 

7. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień 

specyfikacji Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert. 

8. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania 

ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.  

9. Koszty postępowania odwoławczego Strony ponoszą stosownie do jego wyniku, z zastrzeżeniem 

art. 186 ust. 6 ustawy. 

10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania 

odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu. 

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia 

doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 

przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2188 ze 

zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem. 

12. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga 

kasacyjna. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1160843&full=1
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Rozdział  XX – Postanowienia końcowe. 

1. W sprawach nieuregulowanych stosuje się przepisy ustawy. 

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, a tym samym nie określa minimalnych 
warunków, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe. 

4. Zamawiający dopuszcza wyłącznie rozliczenia w PLN. 

5. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

6. W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający sporządza pisemny 
protokół postępowania o udzielenie zamówienia, zwany dalej „protokołem”: 

a) Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu 
wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty 
udostępnia się od chwili ich otwarcia. 

b) Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do protokołu na wniosek.  

c) Przekazanie protokołu lub załączników następuje przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

d) W przypadku protokołu lub załączników sporządzonych w postaci papierowej, jeżeli z 
przyczyn technicznych znacząco utrudnione jest udostępnienie tych dokumentów przy użyciu 
środków komunikacji elektronicznej, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
udostępnienia dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, 
w jaki mogą być one udostępnione.  

e) Bez zgody Zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników 
w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać 
za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu treści 
złożonych ofert. 

f) Jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest  
z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na ilość żądanych do 
przesłania dokumentów, Zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w 
jaki mogą być one udostępnione. 

g) Zamawiający udostępnia wnioskodawcy protokół lub załączniki niezwłocznie. W wyjątkowych 
przypadkach, w szczególności związanych z zapewnieniem sprawnego toku prac dotyczących 
badania i oceny ofert, Zamawiający udostępnia oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu do wglądu lub przesyła ich kopie w terminie przez siebie wyznaczonym, nie 
później jednak niż w dniu przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej albo  
o unieważnieniu postępowania, 

h) Zamawiający wyznaczy członka zespołu przetargowego, w którego obecności udostępnione 
zostaną dokumenty. 

 

Rozdział XX – Wykaz załączników do specyfikacji 

 
1 Załącznik nr 1  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania I; 

2 Załącznik nr 2  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Tabela elementów cenotwórczych 

 dla Zadania II; 

3 Załącznik nr 3  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Tabela elementów cenotwórczych 

 dla Zadania III; 
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4 Załącznik nr 4  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Tabela elementów cenotwórczych 

 dla Zadania IV; 

5 Załącznik nr 5  Wzór umowy dla Zadania I; 

6 Załącznik nr 6 Wzór umowy dla Zadania II; 

7 Załącznik nr 7 Wzór umowy dla Zadania III; 

8 Załącznik nr 8 Wzór umowy dla Zadania IV; 

9 Załącznik nr 9 Oświadczenie Wykonawcy; 

10 Załącznik nr 10 Wzór zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby realizacji zamówienia; 

11 Załącznik nr 11 Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej; 

12 Załącznik nr 12 Wzór oferty dla Zadania I;  

13 Załącznik nr 13 Wzór oferty dla Zadania II, III; IV; 

14 Załącznik nr 14 Oświadczenie wykonawców występujących wspólnie o solidarnej odpowiedzialności i o 

ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia  

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

                                  

 

 

 
                                                                                                                              

                                 ………………………………………………………………  
   (podpis kierownika zamawiającego 

                                      lub osoby upoważnionej) 


