
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

17-10-2019

Termin składania ofert

25-10-2019

Numer ogłoszenia

1212185

Status ogłoszenia

Aktualne

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 25.10.2019 r. do godz. 15:30
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składania
oferty w postaci elektronicznej.

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: 25.10.2019 r. o godz. 16:00

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 wyposażenia pracowni dydaktycznych niezbędnego do prowadzenia terapii oraz różnego sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem i innych urządzeń, w Zespole Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi – w ramach Projektu pn. „TIK DLA ZSS2 – WIERZĘ W CIEBIE KOMPUTERZE”

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 wyposażenia pracowni dydaktycznych niezbędnego do prowadzenia terapii oraz różnego sprzętu komputerowego z
oprogramowaniem i innych urządzeń, 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.) składającego
się z poszczególnych elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 1 został zamieszczony w SIWZ (w załączeniu).
Część 2) Dostawa monitora LCD (1 szt.) do wyposażenia gabinetu do terapii EEG Biofeedback - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 2 został zamieszczony w
SIWZ (w załączeniu).
Część 3) Dostawa aparatu do uwagi słuchowej (1 komplet) do wyposażenia gabinetu do terapii metodą A. Tomatisa składającego się z poszczególnych zintegrowanych ze sobą
elementów, urządzeń, sprzętu i akcesoriów - posiadających oczekiwane funkcje według zestawienia obejmującego m.in.:
1. Aparat do uwagi słuchowej z akcesoriami, wyposażaniem i oprogramowaniem - zgodnie z SIWZ (w załączeniu).
2. Moduł diagnostyczny – audiometr medyczny (minimum 1,5 kanałowy służący do badania przewodnictwa powietrznego i kostnego z zastosowaniem zagłuszania) – 1 szt. - zgodnie z
SIWZ (w załączeniu).
3. Dedykowany laptop zapewniający trwałość, bezpieczeństwo i stabilność pracy wraz z oprogramowaniem umożliwiającym prowadzenie terapii metodą A. Tomatisa – 1 szt. - zgodnie
z SIWZ (w załączeniu).
4. Listwa przeciwprzepięciowa zapewniająca co najmniej 5 gniazd o długości przewodu min. 5 m– 1 szt. - zgodnie z SIWZ (w załączeniu).
5. Opaski frotte do słuchawek powietrzno – kostnych – 4 szt. - zgodnie z SIWZ (w załączeniu).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. części nr 3 został zamieszczony w SIWZ (w załączeniu).

Kod CPV

33100000-1



Nazwa kodu CPV

Urządzenia medyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Główny kod CPV:
33100000-1 – Urządzenia medyczne
Pomocniczy kod CPV:
30236000-2 – Różny sprzęt komputerowy
30231300-0 – Monitory ekranowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji ustala się dla wszystkich części od 1 do 3:
- do 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, z wyłączeniem obowiązku Wykonawcy o którym mowa w pkt 3.2.1 pkt 3 SIWZ który Wykonawca części nr 1 zobowiązany
będzie zrealizować w terminie do 7 dni kalendarzowych licząc od dnia w którym zostanie zrealizowana dostawa urządzeń dostarczanych w ramach części zamówienia nr 1.

Załączniki

ZAŁĄCZNIK_5_SIWZ_PROJEKT UMOWY
ZAŁĄCZNIK_4_SIWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA
ZAŁĄCZNIK_4_SIWZ_OŚWIADCZENIE GRUPA KAPITAŁOWA (edytowalny)
ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE
ZAŁĄCZNIK_3_SIWZ_OŚWIADCZENIE WYKLUCZENIE (edytowalny)
ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW
ZAŁĄCZNIK_2_SIWZ_OŚWIADCZENIE SPEŁNIANIE WARUNKÓW (edytowalny)
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY
ZAŁĄCZNIK_1_SIWZ_FORMULARZ OFERTOWY (edytowalny)
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

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.

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
(3).
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 SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
Istotne 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 3.
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

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356298
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356297
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356296
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356295
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356294
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356293
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356292
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356291
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356290
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1356289


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.
Sposób obliczenia punktacji:
Wc=(Wn/Wb) x 100pkt
gdzie:
Wc – oznacza ilość punktów badanej oferty w danym kryterium
Wn – oznacza najniższą zaproponowaną wartość w danym kryterium
Wb – oznacza zaproponowaną wartość w danym kryterium w badanej ofercie

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.
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.
c) oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3.

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


