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SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia 3 oddziałów przedszkolnych w podręczniki, meble, nowoczesne

pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i podnoszenie

jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” w ilości oraz asortymencie opisanym w szczegółowym opisie określonym w załączniku

nr 6 do SIWZ. 2.Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna. 3.Dostawa

przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie do 20 dni roboczych do następujących lokalizacji – oddziałów

przedszkolnych na terenie Gminy Cedry Wielkie: 1)Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych; 2)Oddział zamiejscowy Przedszkola

Samorządowego nr 2 w Koszwałach; 3)Oddział zamiejscowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trutnowach; w ilości zgodnie z zestawieniem

w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na

dostarczone wyposażenie w wysokości co najmniej 24 miesiące. Początek biegu terminu gwarancji liczony będzie od daty wydania całości

przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu dostawy i jego

instalację bez zastrzeżeń (Gwarancja dotyczy zadania nr 1, 2, 4). 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod pojęciem oferty

częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega liczby części zamówienia, na które

Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. Zamawiający wydzielił następujące części: Zadanie 1 – Dostawa mebli i wyposażenia do

przedszkoli Zadanie 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych Zadanie 3 - Dostawa materiałów plastycznych Zadanie 4 - Dostawa sprzętu

multimedialnego Zadanie 5 - Dostawa podręczników. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający dopuszcza

złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określa wymagany

standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych

parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez

Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień

uzupełniających. 9.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie

tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności

dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu.

W ogłoszeniu powinno być: 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia 3 oddziałów przedszkolnych w podręczniki, meble,

nowoczesne pomoce dydaktyczne i narzędzia technologii informacyjnych i komunikacyjnych w ramach projektu pn. „Upowszechnianie i

podnoszenie jakości edukacji przedszkolnej w gminie Cedry Wielkie” w ilości oraz asortymencie opisanym w szczegółowym opisie określonym

w załączniku nr 6 do SIWZ. 2.Zamówienie będzie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1. Edukacja przedszkolna.

3.Dostawa przedmiotu zamówienia realizowana będzie w terminie maksymalnie do 20 dni kalendarzowych do następujących lokalizacji –

oddziałów przedszkolnych na terenie Gminy Cedry Wielkie: 1)Przedszkole Samorządowe nr 2 w Cedrach Małych; 2)Oddział zamiejscowy

Przedszkola Samorządowego nr 2 w Koszwałach; 3)Oddział zamiejscowy Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trutnowach; w ilości zgodnie z
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zestawieniem w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 4.Zamawiający wymaga udzielenia

gwarancji na dostarczone wyposażenie w wysokości co najmniej 24 miesiące. Początek biegu terminu gwarancji liczony będzie od daty

wydania całości przedmiotu umowy Zamawiającemu bez wad i podpisania stosownego protokołu potwierdzającego przyjęcie przedmiotu

dostawy i jego instalację bez zastrzeżeń (Gwarancja dotyczy zadania nr 1, 2, 4). 5.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Pod

pojęciem oferty częściowej rozumie się pojedyncze części ustalone w załączniku nr 6 do SIWZ. Zamawiający nie zastrzega liczby części

zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę przetargową. Zamawiający wydzielił następujące części: Zadanie 1 – Dostawa mebli i

wyposażenia do przedszkoli Zadanie 2 – Dostawa pomocy dydaktycznych Zadanie 3 - Dostawa materiałów plastycznych Zadanie 4 - Dostawa

sprzętu multimedialnego Zadanie 5 - Dostawa podręczników. 6.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7.Zamawiający

dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Zamawiający informuje, że wszelkie nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia, określa

wymagany standard zamawianego asortymentu. Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza składanie ofert o równoważnych

parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez

Zamawiającego. Dowód spełnienia warunku równoważności spoczywa na Wykonawcy. 8.Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień

uzupełniających. 9.Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowana zostanie

tzw. „procedura odwrócona”, o której mowa w art. 24aa ustawy PZP. Zamawiający stosując powyższą procedurę, w pierwszej kolejności

dokona wstępnego badania i oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie

podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega odrzuceniu.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA https://bzp.uzp.gov.pl/in/ZP406/Preview/56af5d75-96e2-45a7-8710-9...

2 z 2 25.07.2017, 11:08


