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Ogłoszenie

Numer

2021-3274-77481

Id

77481

Powstaje w kontekście projektu

RPLU.12.04.00-06-0021/19 - Zawodowcy z Kościuszki

Tytuł

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie (postawienie w 
stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni 
mechanicznej (etap 2)

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  unieważnienia  zapytania  ofertowego  
na  każdym  etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni postępowanie, jeżeli 
w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie 
zgodnej z Projektem umowy. 
2.�Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury 
wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego 
w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie 
niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w 
zakresie kwalifikowalności wydatków 
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 
Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3.�Zamawiający informuje, iż w umowie  będą zapisy:
a)�przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie 
wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania 
należytej staranności
b)�zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych                           z 
wynagrodzenia Wykonawcy,
c)�zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego 
wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
d)�zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania 
obowiązków określonych w opisie przedmiotu zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie 
usługi/dostawy,



Wygenerowano: 2021-11-03 18:52 Strona 2 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Zakup, dostawa, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni…

e)�zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania 
usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem z winy Wykonawcy.
4.�Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy                  z 
powodu:
-�zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację 
przedmiotu umowy,
-�zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych 
od Zamawiającego,
-�zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy 
objętej niniejszym zamówieniem,
-�zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany 
harmonogramu płatności).
5.�Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników 
do umowy.
6.�Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-03
1. Zapytanie
2. Zał. 1 opis przedmiotu pr. MECHANICZNA (etap 2)
3. zał. 2 Formularz ofertowy MECHANICZNA (etap 2)
4. zał. 3 OŚWIADCZENIE MECHANICZNA (etap 2)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-03

Data ostatniej zmiany

2021-11-03

Termin składania ofert

2021-11-12 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-11
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 im. T. KOŚCIUSZKI  W 
KRASNYMSTAWIE
Zamkowa 1
22-300 Krasnystaw
NIP: 5641288233

Osoby do kontaktu

Specjalista ds. rozliczeń finansowych 
tel.: 510-405-587
e-mail: zsp1kosciuszko@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Część 1 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie 
(postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni mechanicznej – etap 2 
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na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 
w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym 
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje:
Część 1.
1.�Wiertarka promieniowa 

Kody CPV

39162110-9 Sprzęt dydaktyczny
42637200-2 Obrabiarki do wiercenia metalu

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1.�Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadający kompetencje lub uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym 
zakresie),
2.�Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
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(Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie),
3.�Posiadający zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia 
(Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie),
4.�Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych 
i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia,
5.�Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 3).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
2.�Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Część: 2
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Tytuł części 2

Część 2

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie 
(postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego wyposażenia pracowni mechanicznej – etap 2 
na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie 
w związku z realizowanym projektem „Zawodowcy z Kościuszki” współfinansowanym przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, 
Oś Priorytetowa 12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe. 
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym 
w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia został podzielony na części i obejmuje:
Część 2. 
1.�Stół spawalniczo-montażowy z wyposażeniem 

Kody CPV

39151200-7 Stoły robocze
39162110-9 Sprzęt dydaktyczny

Miejsca realizacji

adres
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Kraj

Polska

Województwo

lubelskie

Powiat

krasnostawski

Gmina

Krasnystaw

Miejscowość

Krasnystaw

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy/Wykonawcy, którzy spełniają poniższe kryteria:
1.�Uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, posiadający kompetencje lub uprawnienia 
do prowadzenia określonej działalności zawodowej (Zamawiający nie określa warunków  w tym 
zakresie),
2.�Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
(Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie),
3.�Posiadający zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do realizacji zamówienia 
(Zamawiający nie określa warunków  w tym zakresie),
4.�Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeśli zaangażowanie zasobów technicznych 
i zawodowych w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na 
realizację zamówienia,
5.�Nie są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym (ocena Zał. Nr 3).

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Formularz Oferty Wykonawcy – Załącznik nr 2.
2.�Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym – Załącznik nr 3.

Kryteria oceny do części 2
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Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena – 60% (max. 60 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-03 - data opublikowania

-> 2021-11-12 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
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Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


