
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

18-09-2019 

Termin składania ofert 

26-09-2019 

Numer ogłoszenia 

1206995 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Ofertę należy złożyć w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki ul. 1go 

Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola (sekretariat) do godziny 1400 do dnia 26 września 2019 r. 

pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny 

opóźnienia. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i 

godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy 

kurierską. 

 

2.) Oferty zostaną otwarte w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. T. Kościuszki ul. 

1go Sierpnia 26, 37-450 Stalowa Wola o godzinie 14:15 w dniu 26 września 2019 roku. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Magdalena Prędka 

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

/15/ 842-78-43 wew. 60 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

1.) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie linii diagnostycznej w urządzenie rolkowe do 

badania sił hamujących pojazdów o dmc. do 3,5t dla zawodu Technik pojazdów 

samochodowych w Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Woli w związku z 

realizowanym projektem pt. „Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców”. 

 

2.) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego 

ogłoszenia. 

 



3.) Dostawa winna być zrealizowana do warsztatów przy szkolne Centrum Edukacji 

Zawodowej , ul. Hutnicza 17 

Kategoria ogłoszenia 

Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Dostawy inne 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: podkarpackie Powiat: stalowowolski Miejscowość: Stalowa Wola  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Promocja szkolnictwa zawodowego, poprawa jakości szkolnictwa zawodowego 

Przedmiot zamówienia 

Doposażenie linii diagnostycznej w urządzenie rolkowe do badania sił hamujących pojazdów 

o dmc. do 3,5t dla zawodu Technik pojazdów samochodowych w Centrum Edukacji 

Zawodowej w Stalowej Woli w związku z realizowanym projektem pt. „Powiat 

Stalowowolski stawia na zawodowców” Nr WND-RPPK.09.04.00-18-0057/16, Regionalny 

Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,Priorytet IX– „Jakość 

edukacji i kompetencji regionie”, Działanie 9.4. „Poprawa jakości kształcenia zawodowego” 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”. 

Kod CPV 

34330000-9 

Nazwa kodu CPV 

Części zapasowe do pojazdów do transportu towarów, pojazdów pasażersko-towarowych i 

samochodów 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

34324000-4 

Harmonogram realizacji zamówienia 

1.) Przewidywany termin realizacji zamówienia (termin dostawy): 

 



15 dni kalendarzowych od podpisania umowy. 

 

2.) Termin dostawy (skrócenie terminu realizacji zamówienia) stanowi poza cenowe 

kryterium oceny ofert. 

Załączniki 

 wzór umowy  

 Formularz ofertowy  

 Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  

 Ogłoszenie o zapytaniu ofertowym  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 

Warunki zmiany umowy 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na 

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się zmianę wysokości wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 2 umowy w  

przypadku ustawowej zmiany wysokości stawki podatku od towarów i usług (VAT) w 

zakresie zmiany tej stawki i nie wcześniej niż od dnia obowiązywania zmienionej stawki 

podatku VAT. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

.) Kompletna Oferta musi zawierać: 

 

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1335797
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1335796
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1335795
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/file/download/1335794


• Formularz Ofertowy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do 

niniejszego ogłoszenia, 

• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument 

ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego 

zamówienia publicznego. 

• odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

cena - 60 % 

termin dostawy - 40% 

Termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy (w dniach kalendarzowych) 

- 15 dni – 0 pkt 

- 12 dni – 10 pkt 

- 9 dni – 20 pkt 

- 6 dni – 30 pkt 

- 3 dni – 40 pkt 

Wykluczenia 

1.) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

- wykonawców którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

- wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą; 

- wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć 

wpływ na wynik prowadzonego postępowania; 

2.) Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również podmioty powiązane 

kapitałowo lub osobowo, przez co rozumie się wzajemnie powiązania między Zamawiającym 

lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub 

osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem 

i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającą w 

szczególności na: 

- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadaniu co 

najmniej 10 % udziałów lub akcji, 

- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, 

pełnomocnika, 

- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 

prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej 

lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

3.) Zamawiający zawiadamia wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 

zamówienia. 

4.) Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaję się za odrzuconą. 



26. ODRZUCENIE OFERTY. 

1.) Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

- jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego; 

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu obowiązujących 

przepisów; 

- została złożona prze wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia; 

- zawiera istotne i niemożliwe do korekty błędy w obliczeniu ceny; 

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłek; 

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów; 

2.) Zamawiający zawiadamia wykonawców o odrzuconych ofertach, podając uzasadnienie 

faktyczne i prawne. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

POWIAT STALOWOWOLSKI 

Adres 

Podleśna 15 

37-450 Stalowa Wola 

podkarpackie , stalowowolski 

Numer telefonu 

156433709 

Fax 

156433602 

NIP 

8652565494 

Tytuł projektu 

Powiat Stalowowolski stawia na zawodowców 

Numer projektu 

RPPK.09.04.00-18-0057/16-01 
 


