
                                                                                                                                      

OGŁOSZENIE 
o przetargu nieograniczonym 

 

o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.). 
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  Zamieszczanie obowiązkowe 

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Zamówienia publicznego   

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 

tak  nie  

Nazwa projektu lub programu: nie dotyczy. 

 

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 

tak  nie  
 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima 

Adres pocztowy: ul. Kilińskiego 23 

Miejscowość: Radom Kod pocztowy: 26-

600 

Państwo: 

Polska 

Województwo: 

Mazowieckie 

Tel.: (48) 48 36 239 48 Faks: (48) 48 36 

239 48 

e- mail: przedszkole4@radom.com.pl 

Adres strony internetowej (URL):  www.przedszkolenr4radom.pl 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne: nie dotyczy 

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 

  Jednostka Organizacyjna Administracji Samorządowej 

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

I.4) KOMUNIKACJA 

  Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można 

uzyskać pod adresem (URL): www.przedszkolenr4radom.pl 

  Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: 

www.przedszkolenr4radom.pl  
  Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można 

uzyskać pod adresem 

(jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 
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  Elektronicznie: nie dotyczy 

  Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu w inny sposób:  

nie dotyczy 

  Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

w inny sposób:  

Oferta musi być przygotowana w języku polskim, pisemnie na papierze, pismem czytelnym przy 

użyciu nośnika pisma nieulegającego usunięciu bez pozostawienia śladów. Wszelkie wymagane 

dokumenty załączone do oferty sporządzone w językach obcych są składane wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty w postaci elektronicznej. 

adres: Sporządzone w ww. sposób oferty należy składać:  

Przedszkole Publiczne Nr 4 im. Juliana Tuwima, ul. Kilińskiego 23 – gabinet dyrektora,  

26-600 Radom. 
 

  Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów 

plików, które nie są ogólnie dostępne (jeżeli dotyczy): nie dotyczy 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Zakup wyposażenia do kuchni do 

nowego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Kilińskiego 20 

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy): 1/2018/ZP 

  Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog 

techniczny: nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia 

 Roboty budowlane                     

 

Dostawy                                       

 

Usługi                                           
 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: tak   nie   

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: 

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia kuchni do nowego budynku PP nr 4 w 

Radomiu - budynek zlokalizowany w Radomiu przy ul. Kilińskiego 20. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i –w przypadku elementów wymagających 

montażu-  zamontować, fabrycznie nowe wyposażenie kuchni (dostawa i montaż w miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego na terenie obiektu przedszkola). 

W przypadku urządzeń których obsługa wymaga przeszkolenia, Wykonawca zobowiązany jest 

dokonać stosownego przeszkolenia pracowników Zamawiającego. 

2.1. Szczegółowe wymagania dot. przedmiotu zamówienia, tj. rodzaj i ilość oraz parametry 

poszczególnych urządzeń zawiera załącznik do SIWZ: „Wykaz Wyposażenia”. 

2.2. Zamawiający wymaga, by Wykonawca udzielił na dostarczony przedmioty zamówienia 

gwarancji jakości na okres min. 2 lat (dot. to okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawcę, 

niezależnego od ew. okresów gwarancji udzielanych przez producentów poszczególnych 

urządzeń). 

3. Przedmiot zamówienia uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych. 

4. W związku z faktem, iż do realizacji niniejszego zamówienia nie jest konieczne  zatrudnianie 

osób wykonujących niesamodzielne czynności, Zamawiający nie narzuca obowiązku zatrudniania 

przez Wykonawcę poszczególnych osób uczestniczących w realizacji zamówienia  na  podstawie 
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umowy o pracę. 

II.5) Główny kod CPV:  39220000-0 

Dodatkowe kody CPV: 39000000-2, 39141000-2, 39221000-7 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): Zamawiający nie udostępnia informacji o wartości zamówienia na etapie 

poprzedzającym otwarcie ofert składanych w niniejszym postępowaniu. 

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: 

tak   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: nie 

dotyczy. 

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: 30 dni 

od dnia zawarcia umowy 

II.9) Informacje dodatkowe: nie dotyczy 
 
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 (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa (jeżeli dotyczy): Nie dotyczy 
 
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 

tak   nie   
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia (należy wypełnić w przypadku zaznaczenia 
odpowiedzi "tak”): 

  (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
 
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 
 
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA 
WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 
PKT 3 USTAWY PZP 
1. 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 na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 
1 ustawy PZP;    
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów 
o których mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument wystawiony nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert). 
 
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: nie dotyczy. 
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 
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III.7) INNE DOKUMENTY NIEWYMIENIONE W PKT III.3) - III.6) 

1. Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). 

2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 

Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, składa Zamawiającemu 

oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 

r. poz. 184, z późn. zm.). Wzór oświadczenia określony jest w zał. do SIWZ.  W przypadku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem 

dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do 

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony                    

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak  nie  

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy): nie dotyczy. 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: tak  nie  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do 

ofert katalogów 

elektronicznych: 

tak  nie /lub 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert 

katalogów elektronicznych: 

tak  nie  

IV.1.5) Wymaga się złożenia oferty wariantowej (jeżeli dotyczy): 

tak  nie  /lub 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy) 

tak  nie  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

tak  nie  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 

postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo 

innowacyjne): nie dotyczy. 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (jeżeli 

dotyczy): nie dotyczy. 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg 

ograniczony, negocjacje z 

ogłoszeniem) 

tak  nie  

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1)  KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.2) Kryteria 

1. Cena 

2. Okres udzielonej gwarancji 

Znaczenie 

60% 

40% 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg 
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nieograniczony) 

tak  nie  

 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne (jeżeli 

dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy) 

Nie dotyczy 

 

IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: 

tak  nie  

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT. 

2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w przypadku przedłużających się –nie z 

winy Wykonawcy- procedur administracyjnych, zmienionych w trakcie wykonywania zamówienia 

uwarunkowań prawnych i administracyjnych, bądź nieudostępnienia w terminie przez 

Zamawiającego pomieszczeń do których dostarczone i/lub zamontowane mają być poszczególne 

elementy i urządzenia wchodzące w skład przedmiotu zamówienia. Wydłużenie terminu może 

nastąpić maksymalnie o okres odpowiadający odpowiednio okresowi trwania niesprzyjających 

warunków bądź okres konieczny do usunięcia przeszkód faktycznych, prawnych, 

administracyjnych itp. będących przesłanką do wydłużenia terminu. 

 

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

przedmiotowa kwestia uregulowana została w § 11a oraz § 14 pkt 14 SIWZ. 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): przedmiotowa 

kwestia uregulowana została w § 11a oraz § 14 pkt 14 SIWZ. 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu : 

Data: 2018/04/09                 Godzina: 11:00 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia 

(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

tak  nie  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu: 

Język polski. 

IV.6.3) Termin związania ofertą 

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  

tak  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 
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zostały mu przyznane 

tak  nie  

IV.6.6) Informacje dodatkowe: - 

Ogłoszenie zostało przekazane do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w 

dn. 28.03.2018r. 

 

 

 

Kierownik Zamawiającego- 

- Dyrektor PP nr 4 w Radomiu 

 


