
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

20-09-2019

Termin składania ofert

30-09-2019

Numer ogłoszenia

1207369

Status ogłoszenia

Aktualne

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z wpłynięciem w dniu 23 września 2019 r. pytania wykonawcy odnoszących się do treści
przedmiotowego zapytania ofertowego przekazuje do publicznej wiadomości treść pytań oraz odpowiedzi
udzielonej przez Zamawiającego.

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania ofert: w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi ul.
Karolewska 30/34, 90-561 Łódź,
w Sekretariacie
b) termin składania ofert: do dnia 30.09.2019 r.
Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) miejsce otwarcia ofert: w siedzibie Zamawiającego Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi ul.
Karolewska 30/34, 90-561 Łódź,
w Sekretariacie
b) termin otwarcia ofert: 01.10.2019 r. o godz. 15:30

Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami. a) Pan Kamil Grzeszczyk – pytania dot.
procedury postępowania tel. 513-845-795 b) Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia należy kierować
drogą elektroniczną na adres kontakt@zss2.elodz.edu.pl lub pisemnie: pocztą lub osobiście w siedzibie
Zamawiającego.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Pan Kamil Grzeszczyk – pytania dot. procedury postępowania tel. 513-845-795

Skrócony opis przedmiotu zamówienia



Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dydaktycznego do prowadzenia
terapii, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz innych urządzeń, na potrzeby wyposażenia sal
dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu pn. „TIK DLA ZSS2 –
WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE”.
Zamówienie podzielono na części od 1 do 6. Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość części oraz
uzyskać zamówienia w maksymalnej ilości części zamówienia (6).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części znajduje się w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (w załączeniu)

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wybór dostawców specjalistycznego sprzętu dydaktycznego do prowadzenia terapii EEG Biofeedback oraz
terapii metodą A. Tomatisa w ramach realizacji projektu pn. „ TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE
KOMPUTERZE” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu dydaktycznego do prowadzenia
terapii, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem oraz innych urządzeń, na potrzeby wyposażenia sal
dydaktycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu pn. „TIK DLA ZSS2 –
WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE”
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podział zamówienia na części:
Część 1) dostawa zestawu: EEG Biofeedback 4 kanałowego z wyposażaniem gabinetu (1 komplet/zestaw)
oraz czepka do wykonywania badań EEG Biofeedback (1 szt.)
Część 2) Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook (1 szt.) wraz z oprogramowaniem
systemowym do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback
Część 3) Dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback
Część 4) Dostawa drukarki laserowej (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback
Część 5) Dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) do wyposażenia gabinetu do terapii metodą A.
Tomatisa
Część 6) Dostawa komputera przenośnego typu laptop/notebook (1 szt.) wraz z oprogramowaniem
systemowym do wyposażenia gabinetu do terapii metodą A. Tomatisa
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części znajduje się w treści Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (w załączeniu)

Kod CPV

39162110-9

Nazwa kodu CPV



Sprzęt dydaktyczny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główny kod CPV:
39162110-9 – Sprzęt dydaktyczny
Pomocniczy kod CPV:
30213100-6 – Komputery przenośne
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
30231300-0 – Monitory ekranowe
30232100-5 – Drukarki i plotery

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji:
Część nr 1 i 5) do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem obowiązku Wykonawcy
o którym mowa w pkt 3.2.1 pkt 3 SIWZ (dot. Wykonawcy realizującego część zamówienia nr 1) oraz w pkt
3.2.5 pkt 3 SIWZ (dot. Wykonawcy realizującego część zamówienia nr 5) – który Wykonawcy zobowiązani
będą zrealizować w każdych okolicznościach w terminie do 14 dni kalendarzowych licząc od dnia w którym
zostanie zrealizowana dostawa urządzeń dostarczanych w ramach części zamówienia nr 2, 3, 4 i 6.

Część nr 2-4 oraz 6) do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytanie 1 z dnia 23.09.2019 i odpowiedź Zamawiającego
Załącznik nr 5 – PROJEKT UMOWY
SIWZ_TIK.2.2019_20.09.2019
Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
(EDYTOWALNY)
Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU (EDYTOWALNY)
Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU (EDYTOWALNY)
Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY (EDYTOWALNY)
Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1340820
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337258
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337234
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337189
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337188
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337187
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337186
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337185
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337184
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337183
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1337182


Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki

Zamawiający przewidział podział zamówienia na części. Wykonawca może składać ofertę na dowolną ilość
części oraz uzyskać zamówienia w maksymalnej ilości części zamówienia (6).
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w przypadku:
a) gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na
realizację przedmiotu umowy, chyba że zmiana taka znana była w chwili składania oferty,
b) gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiającego,
c) zmiany miejsc dostaw, użytkowania, wykonywania świadczeń gwarancyjnych, świadczenia usług
stanowiących przedmiot umowy, oraz zmian adresów tych miejsc w wyniku zmian organizacyjnych i/lub
zmian adresów Zamawiającego, jednostek nadzorowanych przez Zamawiającego, innych jednostek, na rzecz
których, w imieniu których i/lub wspólnie z którymi Zamawiający udzielił zamówienia.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień
wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty:
a. Formularz ofertowy, przygotowany wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1.
b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2.
c. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
d. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4.
oraz pełnomocnictwo jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.

Pozostałe informacje dotyczące składania ofert, w tym w sytuacji ofert składanych wspólnie lub przez
podmioty mające siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej znajdują się w treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia (w załączeniu).

Zamówienia uzupełniające



Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Komisja przetargowa będzie kierować się następującymi kryteriami się przy ocenie ofert i wyborze oferty
najkorzystniejszej dla każdej z części zamówienia:
Cena – 100 % max. ilości punktów.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która spełnia postawione warunki, nie została odrzucona, nie
została złożona przez Wykonawcę podlegającego wykluczeniu oraz która uzyska największą ilość punktów
w oparciu o w/w kryteria oceny ofert. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym warunki udziału
w postępowaniu, przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Wykluczenia

Zamawiający oczekuje złożenia wraz z ofertą (tj. w terminie wyznaczonym na składanie ofert) oświadczenia
Wykonawcy w trybie art. 25a ust. 1 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych, stanowiącego wstępne
potwierdzenie że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1
pkt 12-23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych oraz że Wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu – wzory tych oświadczeń stanowią odpowiednio załączniki nr 2 i 3 do SIWZ.

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) odpisu 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 prawo zamówień
publicznych,
b) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w
przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem
dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

Ponadto, działając na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy prawo zamówień publicznych z postępowania o
udzielenie zamówienia
Zamawiający wyklucza również Wykonawcę:
a) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego
upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację
majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz.
615);

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIASTO ŁÓDŹ / ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

Adres



Piotrkowska 104

90-926 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

42 638 48 04

Fax

42 638 48 47

NIP

7250028902

Tytuł projektu

TIK DLA ZSS2 - WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE

Numer projektu

RPLD.11.01.04-10-0021/17-00


