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Ogłoszenie

Numer

2021-10439-85138

Id

85138

Powstaje w kontekście projektu

RPSL.11.02.03-24-0589/19 - Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego

Tytuł

Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

1.�Zmiany istotnych postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić za zgodą 
Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zachowaniem procedury określonej w ust. 
2 – 4 poniżej.
2.�Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą dotyczyć:
a)�zmiany sposobu lub zakresu wykonywania umowy, w tym także rezygnacja z części zamówienia,
b)�rozszerzenia lub ograniczenia obowiązków Wykonawcy, wchodzących w zakres przedmiotowy umowy,
c)�zmiany kolejności i terminów wykonywania dostaw lub ich części, a także zmiany terminu wykonania 
umowy,
d)�zmiany warunków płatności,
e)�zmiany wynagrodzenia oraz wysokości transz wynagrodzenia, jeżeli zostaną ustalone.
3.�Strony zastrzegają możliwość zmiany treści umowy w przypadku zaistnienia następujących 
okoliczności:
a)�gdy zmiana postanowień umownych jest korzystna dla Zamawiającego, a konieczność wprowadzenia 
zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i okoliczności 
te są niezależne od stron umowy;
b)�w przypadku gdy konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wytycznych lub zaleceń 
Instytucji, która przyznała środki na współfinansowanie zamówienia na dostawy lub zmian i wytycznych 
instytucji przyznających środki na dofinansowanie na nowe projekty;
c)�w przypadku wystąpienia „siły wyższej” lub innego zdarzenia losowego; „Siła wyższa” oznacza 
wydarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne i poza kontrolą stron niniejszej umowy, którego skutkom nie 
można zapobiec, występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązania się z umowy 
w jej obecnym brzmieniu;
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d)�w przypadku zmiany stanu prawnego, który będzie wnosił nowe wymagania co do sposobu realizacji 
jakiegokolwiek elementu dostaw;
e)�w przypadku gdy z przyczyn technicznych, społecznych, sytuacji pogodowej, nie jest możliwe wykonanie 
poszczególnych czynności celem prawidłowej realizacji przedmiotu umowy; 
4.�Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania 
zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3 powyżej. Wniosek o zmianę postanowień zawartej Umowy 
musi być wyrażony na piśmie i zawierać:
a)�opis propozycji zmiany,
b)�uzasadnienie zmiany,
c)�obliczenie kosztów zmiany zgodnie z zasadami określonymi w umowie, jeżeli zmiana będzie miała wpływ 
na wynagrodzenie Wykonawcy,
d)�opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-12-21
1. Zapytanie Ofertowe - wyposażenie i oprogramowanie
2. Opis Przedmiotu Zamówienia - wyposażenie i oprogramowanie
3. Projekt umowy dla części zamówienia nr 1
4. Projekt umowy dla części zamówienia nr 2

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-12-21

Data ostatniej zmiany

2021-12-21

Termin składania ofert

2021-12-29 09:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-01

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Kacnelaria Radcy Prawnego Bartłomiej Kruszyński
Bliska 1a/1
43-316 Bielsko-Biała
NIP: 6793058172
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Osoby do kontaktu

Bartłomie Kruszyńskli
tel.: 505 519 740
e-mail: kancelaria.kruszynski@gmail.com

Paweł Jureczka
tel.: 33 861 52 81
e-mail: zss@poczta.fm

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w 
Żywcu

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół 
Samochodowych w Żywcu w ramach projektu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”. 
2)�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania – Opis 
Przedmiotu Zamówienia, dla części zamówienia nr 1.
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3)�Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu 
Żywieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

34326200-0 Podnośniki samochodowe
39141300-5 Szafy
39150000-8 Różne meble i wyposażenie
39162100-6 Pomoce dydaktyczne
43800000-1 Urządzenia warsztatowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

żywiecki

Gmina

Żywiec

Miejscowość

Żywiec

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-02-03

Opis

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w ramach części zamówienia nr 1 – w 
terminie do 1 miesiąca od daty podpisania umowy.

Czy występuje płatność częściowa
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NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. 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 przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej,  
b)�posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji, 
c)�pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika,  
d)��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.

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a)�formularz ofertowy, w zależności od wybranej części zamówienia,
b)�oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Najniższa Cena:
Znaczenie procentowe kryterium: Najniższa Cena – 90%.
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Porównywaną ceną będzie każdorazowo cena brutto za wykonanie zamówienia, obejmująca wszelkie 
koszty związane z jego wykonaniem.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin zapłaty:
Znaczenie procentowe kryterium: Termin zapłaty – 10%.
Porównywany będzie termin płatności w jakim Wykonawca oczekiwać będzie zapłaty za wystawioną fakturę 
/ rachunek.

Część: 2

Tytuł części 2

Dostawa oprogramowania dla Zespołu Szkół Samochodowych w 
Żyw

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 2

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa oprogramowania dla Zespołu Szkół 
Samochodowych w Żywcu w ramach projektu „Czas na zawodowców z Powiatu Żywieckiego”. 
2)�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania – Opis 
Przedmiotu Zamówienia, dla części zamówienia nr 2.
3)   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Czas na zawodowców z Powiatu 
Żywieckiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 
2014-2020, poddziałanie 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

48190000-6 Pakiety oprogramowania edukacyjnego

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

śląskie

Powiat

żywiecki

Gmina

Żywiec

Miejscowość

Żywiec

Harmonogram

Etap 1

Koniec realizacji

2022-01-17

Opis

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania zamówienia w ramach części zamówienia nr 2 – w 
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.
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Czy występuje płatność częściowa

NIE

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub 
kapitałowo. 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 przeprowadzeniem  procedury  wyboru  wykonawcy a wykonawcą,  polegające w szczególności na: 
a)�uczestniczeniu  w  spółce  jako  wspólnik  spółki  cywilnej  lub  spółki  osobowej,  
b)�posiadaniu  co  najmniej  10%  udziałów  lub  akcji, 
c)�pełnieniu  funkcji  członka  organu  nadzorczego  lub  zarządzającego,  prokurenta, pełnomocnika,  
d)��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.

Kompletna oferta powinna zawierać następujące dokumenty:
a)�formularz ofertowy, w zależności od wybranej części zamówienia,
b)�oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 2 do niniejszego zapytania.

Kryteria oceny do części 2

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis
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Najniższa Cena:
Znaczenie procentowe kryterium: Najniższa Cena – 90%.
Porównywaną ceną będzie każdorazowo cena brutto za wykonanie zamówienia, obejmująca wszelkie 
koszty związane z jego wykonaniem.

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin zapłaty:
Znaczenie procentowe kryterium: Termin zapłaty – 10%.
Porównywany będzie termin płatności w jakim Wykonawca oczekiwać będzie zapłaty za wystawioną fakturę 
/ rachunek.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-12-21 - data opublikowania

-> 2021-12-29 09:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-01 - planowany termin podpisania umowy
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Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

-> 2022-01-17 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 
dostawa oprogramowania dla Zespołu Szkół Samochodowych w ... 

-> 2022-02-03 - Etap1 (koniec): Dostawa / Dostawy inne / 1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 
dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żyw... 

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 
dostawa oprogramowania dla Zespołu Szkół Samochodowych w ...

-> ????-??-?? - Etap1 (początek): Dostawa / Dostawy inne / 1)�Przedmiotem niniejszego zamówienia jest 
dostawa wyposażenia dla Zespołu Szkół Samochodowych w Żyw...


