Ogłoszenie nr 508282-N-2017 z dnia 2017-05-15 r.
Gmina Miasto Reda: Dostawa pomocy dydaktycznych: CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia
z języka angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ
III - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na zajęcia dodatkowe realizowane w
ramach projektu „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”
współfinansowanego z EFS w ramach PRO WP 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy,
których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które
będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących
członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób
zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
0%
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli
przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie
postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie
oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo
zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Reda, krajowy numer identyfikacyjny
19167516100000, ul. ul. Gdańska 33 , 84240 Reda, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58

6788023, e-mail sekretariat@reda.pl; przetargi@reda.pl, faks 58 6783124.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub
formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania
postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z
zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających
jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za
przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie
udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone
w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można
uzyskać pod adresem (URL)
Nie
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia
Nie
http://bip.reda.pl/zamowienia/tryby
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można
uzyskać pod adresem
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego lu złożenie osobiście
Adres:
Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84-240 Reda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów
plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod
adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pomocy dydaktycznych:
CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do
urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ III - dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na
zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu „Poprawa jakości edukacji ogólnej
inwestycją w przyszłość” współfinansowanego z EFS w ramach PRO WP 2014-2020.
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w
odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup
części:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie
jednemu wykonawcy:
wszystkie części
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy
dydaktycznych, z podziałem na części: CZĘŚĆ I - dostawa książek na zajęcia z języka
angielskiego CZĘŚĆ II - dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego CZĘŚĆ III dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek na zajęcia dodatkowe realizowane w ramach
projektu „Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość” współfinansowanego z
EFS w ramach RPO WP 2014-2020. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia
przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego, Urząd Miasta w Redzie, ul. Gdańska 33, 84240 Reda oraz wniesienia do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego. Część I
– dostawa drukowanych książek na zajęcia z języka angielskiego Przedmiotem zamówienia
jest usługa polegająca na dostawie do Gminy Miasto Reda z siedzibą w Urzędzie Miasta w
Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 53 kompletów podręczników wraz z zeszytami ćwiczeń dla
uczestników zajęć dodatkowych z języka angielskiego zakończonych egzaminem
zewnętrznym, realizowanego w ramach projektu pod nazwą: „Poprawa jakości edukacji

ogólnej inwestycją w przyszłość”, zgodnych z opisem w Tabeli nr 1. Komplety podręczników
składają się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Komplety muszą być nowe i nieużywane oraz
wolne od wad i usterek. Dostawa kompletów odbędzie się na koszt własny Wykonawcy.
Część II – dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC362dn Przedmiotem
zamówienia jest dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI model MC362dn do
Gminy Miasto Reda z siedzibą w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33. - 57
tonerów w kolorze czarnym kompatybilnych z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI model
MC362dn, - 21 tonerów w kolorze niebieskim kompatybilnych z urządzeniem
wielofunkcyjnym OKI model MC362dn - 21 tonerów w kolorze czerwonym kompatybilnych
z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI model MC362dn - 21 tonerów w kolorze żółtym
kompatybilnych z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI model MC362dn Zamawiający
wymaga, aby tonery były fabrycznie nowe, gatunku I, oryginalnie zapakowane, nienaruszone,
posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę
producenta i wyprodukowany nie wcześniej niż listopad 2016. Zamawiający wymaga, aby
oferowane tonery gwarantowały wydajności na co najmniej 3.500 stron A4 (dot. koloru
czarnego), co najmniej 2.000 stron A4 dotyczących tonerów kolorowych. Wymaga się
zapewnienia jakości wydruku co najmniej takiego, jak materiał oryginalny, zalecany przez
producenta sprzętu oraz nie ograniczającego pełnej współpracy z programem sprzętu,
monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Zamawiający wymaga, aby
oferowany produkt nie naruszał praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
Oferowany produkt musi spełniać normy obowiązujące na tego rodzaju artykuły oraz musi
być objęty gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku,
zaoferowania tonerów do drukarek wyprodukowanych przez producenta innego niż OKI,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowany przez niego toner posiada
sprawny, inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informację o stanie zużycia
tonera, działający analogicznie jak chip w tonerach marki OKI. Zalecenia dotyczące
równoważności produktów znajdują się w Załączniku nr 6: Opis parametrów równoważnych
w zakresie materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek i
kserokopiarek Część III – dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek. Przedmiotem
zamówienia jest dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek: kserograficznego białego A-4
oraz kolorowego A-4 Oferowany asortyment ma być fabrycznie nowy, gatunku I i
wyprodukowany nie wcześniej niż listopad 2016. Zamawiający wymaga udzielenia na całość
asortymentu gwarancji na okres 12 miesięcy liczony od dnia dostawy, zgodnie ze złożoną
ofertą. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: A) papieru kserograficznego białego w
formacie A4 o minimalnych nominalnych parametrach: 1. gramatura 80g/m\² pomiar i
regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola
parametru zgodnie z PN-ISO 536:2011; 2. wilgotność nie większa niż % 4,5 pomiar i
regulacja za pomocą systemu komputerowego. Kalibracja głowic pomiarowych oraz kontrola
parametru zgodnie z PN-ISO 287:2011; 3. grubość nie mniejsza niż μm 104 PN-EN ISO
534:2012; 4. białość nie mniejsza niż 146 CIE pN-ISO 11475:2002 5. średnia z obu stron;
białość D65 105 ISO 2470-2:2008; 6. nieprzeźroczystość minimum 92 ISO 2471:1998; 7.
gładkość (szorstkość wg Bendtsen) cm3/min 220 ± 60 - PN-93/P-50166.02 średnia z obu
stron, 8. przeznaczonego do drukarek i kserokopiarek (druk dwustronny), pakowany w ryzy
po 500 arkuszy w ilości 247 ryz B) Kolorowego papieru A4 o minimalnych parametrach: 1.
gramatura 80g/m\²; 2. przeznaczony do drukarek i kserokopiarek (druk dwustronny),
pakowany w ryzy po 500 arkuszy w ilości 15 ryz, 3. zawierający co najmniej 4 kolorów:
czerwony, niebieski, żółty, zielony pakowanych w 1 ryzie papieru.
II.5) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
22110000-4
30125110-5
30197644-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,00
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita
maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego
systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone
zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została
zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system
zakupów:
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia to jedno z kryteriów oceny ofert.
Termin realizacji - od 5 do 12 dni.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny –
Wykonawca składa oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny –
Wykonawca składa oświadczenie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny –
Wykonawca składa oświadczenie
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji
zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5
ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Dokumenty innego podmiotu przekazującego zdolności Wykonawca, którego oferta zostanie
najwyżej oceniona, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp zobowiązany jest przedłożyć, na wezwanie
zamawiającego, nw. dokumenty w odniesieniu do tych podmiotów w celu potwierdzenia
niepodlegania wykluczeniu z postępowania: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w
zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp oraz, odnośnie skazania za
wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.
24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa informację z
odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny
dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której
dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, z zachowaniem powyższego terminu. Zaświadczenia
właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu
składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi
odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub
dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, albo, że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu, Zaświadczenia właściwej
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie
spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Jeżeli
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast ww. dokumentów składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w
którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z opłacaniem
składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z
właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu, z zachowaniem powyższego terminu. 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 Pzp. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ww. dokumentu składa
dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzający, że nie zalega z opłacaniem opłat albo, że zawarł porozumienie z właściwym
organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w
szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub
decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie
spłat tych należności; Oświadczenia o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Oświadczenia o braku
wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia
wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; Oświadczenia o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji
administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa
ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym
przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; Oświadczenia o
niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); Jeżeli w kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5.6.15.6.4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze
wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby,

której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej
osoby. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w
punktach 7.2.1-7.2.4 SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenie
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W
CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25
UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
nie dotyczy
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia
do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert
katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty
zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w
postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo
innowacyjne)
Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w
formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do
sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony,
przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu
przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji
elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą
warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji
technicznych w zakresie połączeń:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do
następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena
60
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg
nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych
bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający
przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą
odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom
poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji
elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w
tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych
wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
licytacja wieloetapowa
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego
etapu: Nie
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w
sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Termin umowy może ulec zmianie w przypadku: Wystąpienia zmian w powszechnie
obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
umowy Wystąpienia okoliczności nie zawinionych przez Strony, których nie można było
wcześniej przewidzieć,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu:
Data: 2017-05-23 , godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie

Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli
środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe,
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części
zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1 Nazwa: Dostawa książek na zajęcia z języka angielskiego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część I – dostawa drukowanych książek na zajęcia z języka angielskiego
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dostawie do Gminy Miasto Reda z
siedzibą w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej 33, 53 kompletów podręczników
wraz z zeszytami ćwiczeń dla uczestników zajęć dodatkowych z języka angielskiego
zakończonych egzaminem zewnętrznym, realizowanego w ramach projektu pod nazwą:
„Poprawa jakości edukacji ogólnej inwestycją w przyszłość”, zgodnych z opisem w Tabeli nr
1. Komplety podręczników składają się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń. Komplety muszą
być nowe i nieużywane oraz wolne od wad i usterek. Dostawa kompletów odbędzie się na
koszt własny Wykonawcy. TABELA nr 1 SZKOŁA Ilość zestawów (podręcznik + zeszyt
ćwiczeń) OPIS KSIĄZKI I ZESZYTU ĆWICZEŃ Szkoła Podstawowa nr 2 12 Kurs na
poziomie A1+, przeznaczony na 120 godzin zajęć lekcyjnych, składający się z podręcznika i
zeszytu ćwiczeń na poziomie A1+, koncentrujący się na rozwijaniu wszystkich umiejętności
językowych, strategii i kompetencji niezbędnych w procesie uczenia się. Powinien być
wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt ćwiczeń online zawierający zadania
interaktywne i propozycje dodatkowych prac domowych. Tematyka kursu powinna
motywować do nauki i być zgodna z wymogami egzaminu zewnętrznego typu Cambridge
Young Learners lub równoważny. Z zakresu gramatyki powinna obejmować: Czasy
gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous; wyrażanie
ilości, przedimki, zaimki osobowe, przymiotniki dzierżawcze, czasowniki modalne,
stopniowanie przymiotników. Z zakresu tematyki i słownictwa: ♣ Codzienne czynności ♣
Czynności wykonywane w czasie wolnym ♣ Rodzina ♣ Ubiór ♣ Przybory szkolne ♣ Język
użyteczny podczas lekcji ♣ Komunikacja ♣ Technologia ♣ Aplikacje ♣ Części komputera ♣
Dom ♣ Obowiązki domowe ♣ Natura ♣ Geografia ♣ Zwierzęta ♣ Jedzenie ♣ Gotowanie ♣
Wyposażenie kuchni ♣ Pojemniki ♣ Wyrażenia ilościowe ♣ Opisywanie osób ♣ Charakter ♣
Kraje, narodowości, języki ♣ Części ciała ♣ Czynności związane z ruchem ciała ♣ Film ♣

Telewizja ♣ Rodzaje programów telewizyjnych ♣ Wynalazki ♣ Przedmioty codziennego
użytku Szkoła Podstawowa nr 3 10 Kurs na poziomie A2, przeznaczony na 90 godzin
lekcyjnych, składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zawierający słowniczek
(wordlist) umieszczony w podręczniku po każdym rozdziale. Zakres gramatyczny powinien
obejmować: Czas teraźniejszy present simple ; Przymiotniki wyrażające opinię; Przysłówki i
wyrażenia częstotliwości ; Wyrażanie upodobań – używanie czasowników like, love, hate, not
mind w konstrukcji z czasownikami z końcówką -ing; Czas teraźniejszy present continuous; •
Przyimki miejsca: above, behind, between, in, in front of, next to, on, under; Szkoła
Podstawowa nr 5 8 Kurs na poziomie A2, przeznaczony na 90 godzin lekcyjnych, składający
się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, zawierający słowniczek (wordlist) umieszczony w
podręczniku po każdym rozdziale. Zakres gramatyczny powinien obejmować: Czas
teraźniejszy present simple ; Przymiotniki wyrażające opinię; Przysłówki i wyrażenia
częstotliwości ; Wyrażanie upodobań – używanie czasowników like, love, hate, not mind w
konstrukcji z czasownikami z końcówką -ing; Czas teraźniejszy present continuous; •
Przyimki miejsca: above, behind, between, in, in front of, next to, on, under; Szkoła
Podstawowa nr 6 11 Kurs na poziomie A2+, przeznaczony na 120 godzin zajęć lekcyjnych,
składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń na poziomie A2+, koncentrujący się na
rozwijaniu wszystkich umiejętności językowych, strategii i kompetencji niezbędnych w
procesie uczenia się. Powinien być wyposażony w materiały multimedialne, m.in. w zeszyt
ćwiczeń online zawierający zadania interaktywne i propozycje dodatkowych prac domowych.
Tematyka kursu powinna motywować do nauki. Z zakresu gramatyki powinna obejmować:
Czasy gramatyczne: Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous,
Present Perfect; wyrażanie ilości, zaimki nieokreślone, kolokacje przymiotników z
przyimkami + ing,0 i 1 tryb warunkowy, czasowniki modalne, zdania podrzędnie złożone,
wyrażenie porównań, strona bierna czasu Present Simple i Past Simple. Z zakresu tematyki i
słownictwa: ♣ Codzienne czynności ♣ Czynności wykonywane w czasie wolnym ♣ Rodzina
♣ Ubiór ♣ Przybory szkolne ♣ Język użyteczny podczas lekcji ♣ Komunikacja ♣
Technologia ♣ Aplikacje ♣ Części komputera ♣ Dom ♣ Obowiązki domowe ♣ Czynności
wykonywane w czasie wolnym ♣ Natura ♣ Geografia ♣ Zwierzęta ♣ Jedzenie ♣ Gotowanie
♣ Wyposażenie kuchni ♣ Pojemniki ♣ Wyrażenia ilościowe ♣ Opisywanie osób ♣ Charakter
♣ Kraje, narodowości, języki ♣ Części ciała ♣ Czynności związane z ruchem ciała ♣ Film ♣
Telewizja ♣ Rodzaje programów telewizyjnych ♣ Przestępczość ♣ Wynalazki ♣ Materiały ♣
Przedmioty codziennego użytku Gimnazjum nr 1 . 12 Kurs na poziomie B2 przeznaczony na
120 godzin zajęć lekcyjnych, zestaw składający się z podręcznika i zeszytu ćwiczeń.
Docelowy egzamin typu FCE/TOEFL/TOEIC lub równoważony. Dodatkowe materiały
online. SP 6 1 zestaw lektur uproszczonych w języku angielskim, w skład którego wchodzi 17
różnych lektury Zestaw lektur uproszczonych (Readers lub równoważny) w języku
angielskim przeznaczonych dla klas szkoły podstawowej na poziomie A1-A2 . Zestaw
składać się ma z 17 niepowtarzających się lektur opracowanych w oparciu o metodę CLILContent and Language Intergrated Learning lub równoważną. Każda lektura zawierać ma: •
ilustracje w części narracyjnej i ćwiczeniowej, co umożliwić ma lepsze rozumienie tekstu, •
sekcję z zadaniami powtórkowymi, • ćwiczenia językowe w formie gier i zabaw, • kolorowy
słownika obrazkowy, • płytę CD z nagraniem audio,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30197644-2,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60
termin realizacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:Część II – dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI MC362dn
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego OKI model
MC362dn do Gminy Miasto Reda z siedzibą w Urzędzie Miasta w Redzie przy ul. Gdańskiej
33. - 57 tonerów w kolorze czarnym kompatybilnych z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI
model MC362dn, - 21 tonerów w kolorze niebieskim kompatybilnych z urządzeniem
wielofunkcyjnym OKI model MC362dn - 21 tonerów w kolorze czerwonym kompatybilnych
z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI model MC362dn - 21 tonerów w kolorze żółtym
kompatybilnych z urządzeniem wielofunkcyjnym OKI model MC362dn Zamawiający
wymaga, aby tonery były fabrycznie nowe, gatunku I, oryginalnie zapakowane, nienaruszone,
posiadać znaki identyfikujące produkt, a w szczególności znak towarowy produktu lub markę
producenta i wyprodukowany nie wcześniej niż listopad 2016. Zamawiający wymaga, aby
oferowane tonery gwarantowały wydajności na co najmniej 3.500 stron A4 (dot. koloru
czarnego), co najmniej 2.000 stron A4 dotyczących tonerów kolorowych. Wymaga się
zapewnienia jakości wydruku co najmniej takiego, jak materiał oryginalny, zalecany przez
producenta sprzętu oraz nie ograniczającego pełnej współpracy z programem sprzętu,
monitorującym stan zasobników z tuszem lub tonerem. Zamawiający wymaga, aby
oferowany produkt nie naruszał praw patentowych ani innej własności intelektualnej.
Oferowany produkt musi spełniać normy obowiązujące na tego rodzaju artykuły oraz musi
być objęty gwarancją Wykonawcy na okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku,
zaoferowania tonerów do drukarek wyprodukowanych przez producenta innego niż OKI,
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że oferowany przez niego toner posiada
sprawny, inteligentny układ elektroniczny (chip) przekazujący informację o stanie zużycia
tonera, działający analogicznie jak chip w tonerach marki OKI. Zalecenia dotyczące
równoważności produktów znajdują się w Załączniku nr 6: Opis parametrów równoważnych
w zakresie materiałów eksploatacyjnych do urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek i
kserokopiarek szkoła toner MC362dn Liczba sztuk Kolor czarny Kolor niebieski Kolor
czerwony Kolor żółty SP 6 6 3 3 3 SP 3 (ZS 2) 7 1 1 1 Gim 2 (ZS 2) 8 3 3 3 SP 5 3 1 1 1 SP 2
18 7 7 7 SP 4 (ZS 1) 8 2 2 2 Gim 1 (ZS 1) 7 4 4 4 suma 57 21 21 21
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 30125110-5,
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości
zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,0

Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 12
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium
Znaczenie
cena
60
termin realizacji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

