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Ogłoszenie

Numer

2023-8207-148678

Id

148678

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.09.02.01-16-0002/19 - Opolskie Szkolnictwo Zawodowe dla rynku pracy - 2

Tytuł

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo zawodowe 
dla rynku pracy - 2”

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2023-03-02
1. Zapytanie cenowe
2. Opis przedmiotu zamówienia
3. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2023-03-02

Data ostatniej zmiany

2023-03-02

Termin składania ofert

2023-03-10 10:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2023-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji
Głogowska 27
45-315 Opole
NIP: 7543125519
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Osoby do kontaktu

Bogusława  Pater
tel.: 77 4047537
e-mail: zp@rzpwe.opolskie.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa sprzętu do pracowni mechanicznych.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest  dostawa sprzętu do pracowni mechanicznych w ramach realizacji 
projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej 
„Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2” realizowanego przez Regionalny Zespół 
Placówek Wsparcia Edukacji.
2.�Oferowany sprzęt powinien posiadać najwyższą jakość, sprawność oraz wydajność. Zamawiający 
wymaga, by przedmiot zamówienia:
a) został dostarczony w nieotwartym, oryginalnym opakowaniu fabrycznym, 
b) był oryginalny, fabrycznie nowy i wolny od wad, 
c) został dostarczony bezpośrednio od producenta lub autoryzowanego dystrybutora.
d) był w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym 
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e) spełniał wymagane polskim prawem normy i był wolny od wad prawnych. 
f) był dopuszczony do obrotu i używania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa
g) Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producentów w taki sposób, aby 
możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta;
3.�Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
4.�Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu nieoryginalnego, złożonego przez Wykonawcę 
samodzielnie z komponentów innych producentów.
5.�Minimalny termin gwarancji winien wynosić 2 lata od daty dostawy.
6.�Przedmiot zamówienia należy dostarczyć i wnieść i uruchomić do:
a/ Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu ul. Kamienna 1, 49-300 Brzeg

   b/ Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu ul. Kamienna 1, 49-300 Brzeg
c/ Zespół Szkół Budowlanych w Brzegu ul. Kamienna 1, 49-300 Brzeg
d/ Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu im. Marii Skłodowskiej - Curie ul Słowiańska 18
e/ZS Nr2 CKU w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork
f/ZS Nr2 CKU w Kluczborku, ul. Byczyńska 7, 46-200 Kluczbork
g/Zespół Szkół Zawodowych im. J. Lompy w Oleśnie ul. Wielkie Przedmieście 41  46-300 Olesno
h/ Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu,ul. Osmańczyka 22

Okres gwarancji

2 lata od dnia dostawy

Kody CPV

43800000-1 Urządzenia warsztatowe
43830000-0 Narzędzia ręczne z napędem mechanicznym

Miejsca realizacji

cała Polska

Kraj

Polska

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis
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W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy:  
-  wobec których nie wszczęto postępowania upadłościowego, ani nie ogłoszono ich upadłości, 
- którzy nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
- którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej niezakłóconą realizację 
zamówienia, 
- którzy nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania 
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami 
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi 
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury 
wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
1.�uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, 
2.�posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, 
3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, 
4.�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;

Z postępowania wyklucza się Wykonawców w stosunku, do których zachodzą przesłanki wykluczenia 
z postępowania na podstawie art.  7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835) oraz którzy:
-�są w stosunku likwidacji lub ogłoszenia upadłości,
•�zalegają z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy uzyskane zostało przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu,
•�złożą nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena - 100 %



Wygenerowano: 2023-03-02 10:36 Strona 5 / 5

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.

Projekt współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej „Opolskie szkolnictwo…

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2023-03-02 - data opublikowania

-> 2023-03-10 10:00:00 - termin składania ofert

-> 2023-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


