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SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA 

z dnia  30.11.2012r. 

 

Nazwa :  Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć 

pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w  ramach projektu „Droga 

do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12  

Identyfikator :  BA-EO. I.RI.3412.3.2012 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługę 

zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 481256-2012 

w dniu 30.11.2012r 

na stronie www.bip.zdzieszowice.pl 

na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego. 

 

1. ZAMAWIAJĄCY 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach 

ul. Nowa 3 

47-330 Zdzieszowice 

Tel. 077 / 40 64 460 

Fax  077 / 40 64 479 

REGON : 160049947 

NIP : 199-00-40-185 

zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM.  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi 
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zmianami) zwanej dalej ustawą p.z.p. w trybie przetargu nieograniczonego. Do spraw nie 

uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

SIWZ, mają zastosowanie przepisy wymienionej ustawy. 

 

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do 

realizacji zajęć pozalekcyjnych dla uczniów i uczennic klas I-III Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu pt.   „Droga do sukcesu 

w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12,  

współfinansowanego  przez  Unię  Europejską  ze  środków Europejskiego   

Funduszu  Społecznego  realizowanego  przez  Zamawiającego  w  ramach 

Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX.  Rozwój  wykształcenia  i  

kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej jakości usług  edukacyjnych  świadczonych  w  systemie  

oświaty,  Poddziałanie  9.1.2  Wyrównywanie szans  edukacyjnych uczniów z grup 

o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług 

edukacyjnych. 

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz wykaz rzeczowy i ilościowy 

pomocy dydaktycznych i materiałów stanowi  załącznik nr 2 do siwz  - formularz 

cenowy PSP 1 Zdzieszowice.  
3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć przedmiot zamówienia do  Publicznej 

Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Janusza Korczaka, ul. B.Chrobrego 36, 47-330 
Zdzieszowice  

 

Kod zamówienia według CPV (Wspólnego Słownika Zamówień): 
39.16.21.00 – Pomoce  dydaktyczne 

 

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. 

Termin realizacji zamówienia: 15 dni od daty zawarcia umowy. 

 

 

5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 

W postępowaniu mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

 

1) spełniają warunki określone w art.22 ust. 1  u.p.z.p. dotyczące: 
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- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli przepisy prawa nie 

nakładają obowiązek ich posiadania, 

- posiadania wiedzy ich posiadania, 

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, 

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.    

 

2) nie podlegają wykluczeniu z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 

u.p.z.p. 

 

 

6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W 

POSTĘPOWANIU 

1) Celem potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w 

art. 22 ust.1 u.p.z.p., stawianych wykonawcom przez zamawiającego, oferta musi zawierać 

następujące oświadczenia i dokumenty: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 

ust.1 ustawy Pzp na formularzu sporządzonym zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do 

SIWZ. 

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie podpisuje 

pełnomocnik ustanowiony zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp lub wszyscy Wykonawcy). 

 

2) Celem potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego wykonawcy z powodu niespełnienia warunków, o których 

mowa w art. 24, ust. 1 ustawy p.z.p., oferta musi zawierać następujące oświadczenia i 

dokumenty : 

1. Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu 

sporządzonym zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, oświadczenie 

podpisuje każdy z Wykonawców). 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 

pkt. 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 

1 pkt. 2 ustawy Pzp stanowiące załącznik nr 5 do SIWZ. 
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(W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku wykonawców, każdy Wykonawca 

składa wyżej wymieniony dokument odrębnie). 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast przedmiotowego dokumentu, składa dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że 

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 

Powyższy dokument ma być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert. 

 

7. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWNIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z 

WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB 

DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO 

POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy  

przekazują pisemnie lub faksem.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie możliwość zobowiązania 

wykonawców do odpowiedzi bądź udzielania informacji wyłącznie za pomocą faxu. 

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów lub 

informacji, o których mowa powyżej, przekazanych faksem. 

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną. 

Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami są : 

� p. Joanna Paciorek, tel. 77 / 40 46 470 

� p. Maria Mainka, tel. 77 / 40 64 476 

 

8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium w postępowaniu. 

  

9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. 

 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu 

składania ofert. 

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

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

Jeżeli  przedłużenie  terminu  związania  ofertą  dokonywane  jest  po  wyborze  oferty 

najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium  lub jego przedłużenia dotyczy 

jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 

 

10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 

1. Wykonawca sporządza formularz ofertowy zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 

do SIWZ. 

2. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom, 

wskazuje w ofercie te części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom, w 

odpowiednim wierszu załącznika nr 1 do SIWZ. Brak powyższej informacji w ofercie oznaczać 

będzie, że Wykonawca nie będzie korzystał z podwykonawstwa przy realizacji zamówienia. 

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych pod warunkiem, że 

zaproponowane pomoce dydaktyczne i materiały będą posiadały parametry nie gorsze 

(posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, zespół funkcji użytkowych czy 

zakres tematyczny i merytoryczny) niż te, które przedstawiono w tabelarycznym 

zestawieniu   pomocy  dydaktycznych  i materiałów dołączonym  do specyfikacji.   

Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne  jest obowiązany  

wykazać,  że  oferowane  przez  niego  pomoce  dydaktyczne  spełniają wymagania 

określone przez  Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca musi załączyć  dane  

techniczne  (np.  szczegółowe  opisy,  katalogi,  zdjęcia,  nieodpłatne próbki  -  bezzwrotne)  

wykazujące  ich  parametry.  Na  Wykonawcy  leży  obowiązek udowodnienia, iż 

przedstawione w ofercie  pomoce dydaktyczne są równoważne w stosunku do 

przedstawionych w zestawieniu pomocy dydaktycznych. Wykaz pomocy dydaktycznych 

równoważnych Wykonawca przedkłada  z wykorzystaniem załącznika nr 3 do 

SIWZ. Ocena równoważności ofert Zamawiający będzie dokonywał na etapie oceny ofert w 

oparciu o opinie pracowników merytorycznych. 

4. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymaganiami SIWZ. Do oferty winny być dołączone 

wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz 

oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ. Oferta musi być 

sporządzona w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający 

niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisana przez osoby uprawnione do składania 

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji 

działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na 

podstawie odrębnego pełnomocnictwa. 
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5. Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez 

uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, o którym mowa w punkcie 

3, z zastrzeżeniem pkt. 5. 

6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i innych dokumentów powinno być 

dołączone do oferty. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie 

oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. 

7. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, 

precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich 

wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Pełnomocnictwo powinno być 

podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do oferty w formie oryginału lub kopii 

poświadczonej przez notariusza. 

8. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie 

dokumentów dotyczących danego Wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem 

przez tego Wykonawcę. 

9. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniami na 

język polski, poświadczonymi przez Wykonawcę. 

10. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane 

przez osobę lub osoby podpisujące ofertę. 

11. Wykonawca powinien umieścić ofertę w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu 

zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie 

posiadać następujące oznaczenie:  

Oferta w przetargu nieograniczonym na: 

Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 

 w Zdzieszowicach w ramach projektu  

„Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12  

 (znak sprawy BA-EO. I.RI.3412.3.2012 )  

nie otwierać przed godziną 9.
15

 dnia 10.12.2012 r. 
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Na kopercie lub opakowaniu oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 

11. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 

� wypełniony i podpisany formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 

� wykaz części zamówienia, których wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom 

( w załączniku nr 1 do SIWZ), 

� wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załączniki nr  2 do SIWZ  

� oświadczenia i dokumenty formalne wymagane według punktu 6  i 10 SIWZ  

12. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas w druku 

formularza ofertowego (załącznik nr 1 do SIWZ) w miejscu „pieczęć oferenta”, wykonawcy 

mają obowiązek wpisać dane dotyczące lidera i partnera/ów konsorcjum. 

 

11. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w : 

Biurze Administracyjno – Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach  

ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice  

( pokój nr 5 )  

nie później niż do dnia 10.12.2012 r. do godziny 9
00

. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia : 

10.12.2012r. o godzinie 9
15

  

w Biurze Administracyjno-Ekonomicznym Oświaty w Zdzieszowicach, ul. Nowa 3,  

47-330 Zdzieszowice (pokój nr 9). 

 

Zamawiający niezwłocznie odeśle ofertę, która zostanie złożona po terminie.  

 

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 

1.  Cenę należy podać dla każdej części zamówienia oddzielnie. 

2.  Wykonawca winien w Formularzu cenowym – Załącznik n r  2  podać cenę 

jednostkową danej pozycji bez podatku VAT, stawkę podatku VAT, cena jednostkowa z 

podatkiem VAT, następnie wartość całkowitą z VAT (pomnożyć ilość danego towaru i cenę 

jednostkową z podatkiem VAT). Wykonawca  winien  zsumować  wartość  brutto  
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wszystkich pozycji  w  ramach  części  -  zadania  oraz  przenieść  tę  kwotę  do  

Formularza ofertowego. 

3.   Wykonawca  poda  w  Formularzu  ofertowym  -  Załącznik  Nr  1 ,   sumaryczną  

cenę  brutto  dostawy  ( cyfrowo  i  słownie),  gwarantującą wykonanie pełnego zakresu 

rzeczowego zamówienia określonego dla  niniejszego postępowania z uwzględnieniem 

wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi 

przepisami realizacji przedmiotu zamówienia uwzględnić wszystkie koszty wykonania 

zamówienia.  

4. Cena powinna uwzględnić wszystkie koszty wykonania zamówienia, w tym wszystkie  

koszty dostawy pomocy dydaktycznych stanowiących przedmiot zamówienia oraz koszty 

jego dostawy własnym transportem do PSP nr 1 w Zdzieszowicach, wszelkie należne opłaty i 

podatki, koszt załadunku i rozładunku pomocy dydaktycznych, wymagane prawem podatki i 

opłaty,  w tym podatek VAT i wszystkie inne zobowiązania bez których należyte wykonania 

zamówienia byłoby niemożliwe.  

5. Ewentualne rabaty, upusty winny być od razu ujęte w obliczeniu ceny, tak by wyliczona 

cena ofertowa za realizację zamówienia była ceną ostateczną.   

4.  Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch 

miejsc po przecinku. 

5.  Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany żądanego w ofercie wynagrodzenia. 

6.  Ceny jednostkowe, określone przez Wykonawcę w Formularzu cenowym nie będą 

podlegały zmianie przez okres ważności umowy. 

7.  Nie przewiduje się zmiany ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku 

VAT. 

8.  Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę całkowitą brutto za daną część 

zamówienia. 

9. Zamawiający dokona w ofercie poprawy omyłek, o których mowa w art. 87 ust.2 ustawy Pzp. 

 

13. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ  

PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH 

KRYTERIÓW  I SPOSOBU OCENY OFERT 

Oferty oceniane będą w 2 etapach : 

I etap: ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty. 

Oferty nie spełniające wymagań określonych w ustawie z dnia 29.01.2004 r. Prawo 

zamówień publicznych i SIWZ zostaną odrzucone. 

II etap: ocena merytoryczna według kryteriów określonych poniżej : 
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Cena (koszt) - waga kryterium 100%. 

W trakcie oceny kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznane zostaną punkty 

według wzoru :  

C=(Cmin : Coferty) × 100 pkt.,  

gdzie Cmin oznacza najniższą cenę, a Coferty cenę badanej oferty. 

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez 

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu. 

Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryterium. 

 

14. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 

PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA 

PUBLICZNEGO 

Zamawiający wymaga w celu zawarcia umowy przedłożenia podpisanego jednostronnie 

przez wybranego wykonawcę projektu umowy. 

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminów 

przewidzianych w artykule 94 ustawy Pzp. 

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród 

pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą 

przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.  

 

15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO 

WYKONANIA UMOWY. 

1. Zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 

16. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ 

WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.  
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1.   Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. 

2.   Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień w zawartej umowie w 

sprawie zamówienia publicznego wyłącznie za zgodą obu stron umowy w 

następującym zakresie i przy spełnieniu następujących warunków: 

a) w przypadku wystąpienia siły wyższej, 

b) w przypadku wystąpienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, 

c) w przypadku wystąpienia zmian wytycznych lub zaleceń Instytucji, która 

przyznała środki na sfinansowanie zamówienia. 

 

17. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH 

WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.  

1. Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu 

zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez 

zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych; przysługują środki ochrony 

prawnej przewidziane w dziale szóstym powołanej ustawy. 

2. Odwołanie można wnieść w terminach określonych w artykule 182 ustawy Pzp, przy czym 

w przedmiotowym postępowaniu wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.  

3. Wniesienie odwołania przysługuje wyłącznie wobec czynności : 

· opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 

· wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

· odrzucenia oferty odwołującego. 

4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 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 Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu.  

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 

wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem 

tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed 

upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem 

terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 

ustawy Pzp. 
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18.  INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA ZAMÓWIENIA LUB 

JEGO CZĘŚCI PODWYKONAWCOM  

1. Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym części zamówienia, które zamierza 

powierzyć podwykonawcom. 

19.  POZOSTAŁE INFORMACJE.  

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 

3. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 

4. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.  

 

5. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

 

6. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

 

8. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia rozliczeń w walutach obcych  

 

9. Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się przy pomocy poczty elektronicznej. 

 

Zdzieszowice, dnia 30.11.2012 r. 

 

                   Dyrektor 

 

 

 

 Joanna Paciorek 


