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Nowy Sącz: Dostawa materiałów biurowych do kompetencji kluczowych dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z
terenu Miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja
kształcenia zawodowego w Małopolsce, współfinansowanego przez unię
europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego
Numer ogłoszenia: 14892 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości , ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz,
woj. małopolskie, tel. 18 442 35 68, faks 18 442 35 69.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.inkubator.nowysacz.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów biurowych do kompetencji
kluczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu Miasta Nowy
Sącz w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,
współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa materiałów biurowych do
kompetencji kluczowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z terenu
Miasta Nowy Sącz w ramach projektu systemowego pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce,
współfinansowanego przez unię europejską w ramach europejskiego funduszu społecznego.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0, 30.19.00.00-7, 30.19.76.00-2, 30.12.51.10-5.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
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Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga
złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi zał. nr 3 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana na podstawie: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga
złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi zał. nr 3 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana na podstawie: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga
złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi zał. nr 3 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana na podstawie: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga
złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi zał. nr 3 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana na podstawie: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaga
złożenia oświadczenia w trybie art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (oświadczenie to stanowi zał. nr 3 do specyfikacji). Ocena spełnienia warunku zostanie
dokonana na podstawie: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków zgodnie z
formułą spełnia - nie spełnia na podstawie informacji zawartych w dostarczonych
oświadczeniach wymaganych w specyfikacji.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
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zamówienia albo składania ofert;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Zgodnie z Rozdziałem VI SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.inkubator.nowysacz.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Nowosądecki Inkubator
Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13 - Sekretariat II piętro 33-300 Nowy Sącz.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.01.2014 godzina
08:00, miejsce: Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości ul. Wyspiańskiego 13 - Sekretariat II piętro 33-300
Nowy Sącz.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Źródło współfinansowania dla niniejszego zamówienia stanowią środki Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i
kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podnoszenie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego w ramach
realizacji projektu systemowego Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce.
IV.4.17) Czy 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa papieru ksero.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Papier do wydruków
monohromatycznych, kolorowych i kopiowania format A4 gramatura 80g/m2.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.00-2.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa tonerów do urządzeń:
Samsung CLP 365W, Cannon JR 2520, Panasonic DP-8016, Triumph-Adler DC 2120, Samsung
ML2571, Samsung ML 1640, Konica-Minolta C220, OKI B410d, Panasonic DP-8016, HP Laserjet 1102,
Cannon isensys MF4370dn, SAMSUNG ML1660.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa pozostałych materiałów i akcesoriów biurowych.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa pozostałych materiałów
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i akcesoriów biurowych: - Koszulka na dokumenty A4 wykonana z krystalicznej folii PP,
anty-refleksyjne, wzmocniony brzeg oraz pasek z euro-perforacją. Grubość 50 mic. Opakowanie 100
sztuk - Zestaw 3 piór żelowych automatycznych o długości linii pisania 400 m, grubość linii pisania 0,25
mm - kolor tuszu niebieski, czerwony, zielony, - Kołonotatnik A4 96 kartek w kratkę, twarda oprawa,
kolorowe marginesy - Ołówek trójkątny, drewniany z gumką twardość 2HB - Etykiety samoprzylepne
100 szt., 210 x 270 mm - Teczka skrzydłowa zamykana na gumkę lub rzep, szerokość grzbietu 4 cm
wykonana z grubego kartonu, oklejonego folią PP, wewnętrzna strona w kolorze białym, pojemność 120
kartek..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.10.00.00-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
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