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Ogłoszenie

Numer

2022-24395-95960

Id

95960

Powstaje w kontekście projektu

RPPD.03.03.01-20-0183/18 - „Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek przyszłość"

Tytuł

Zawodowe perspektywy Zespołu Szkół Technicznych - kierunek 
przyszłość

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Ponadto Zamawiający, 
w ramach prawa opcji, zastrzega sobie możliwość zwiększenia ilości zamawianych dostaw do 50% w 
stosunku do maksymalnego wynagrodzenia za podstawowy zakres Umowy, o którym mowa w Załączniku 
Nr 2 do Umowy (oferta Wykonawcy), wraz z jednoczesnym przedłużeniem umowy o okres niezbędny do 
realizacji opcji, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r. Skorzystanie przez Zamawiającego z 
prawa opcji jest uprawnieniem, z którego Zamawiający może ale nie musi skorzystać. W przypadku nie 
skorzystania z prawa opcji, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tego tytułu. Realizacja 
prawa opcji będzie odbywać się na zasadach ustalonych niniejszą umową, takich jak dla podstawowego 
zakresu Umowy. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w ramach posiadanych środków finansowych oraz 
rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, poprzez złożenie przez Zamawiającego pisemnego  oświadczenia 
woli w tym zakresie oraz sporządzenie Aneksu do umowy. W sprawach dotyczących prawa opcji stosuje 
się odpowiednio przepisy art. 441 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.).

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2022-03-01
1. Zał. nr 1 - OPZ
2. Zał. nr 2 - projekt umowy
3. Zał. nr 3 - formularz ofertowy
4. Zapytanie ofertowe

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2022-03-01

Data ostatniej zmiany

2022-03-01

Termin składania ofert

2022-03-09 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2022-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa 
w Białymstoku
Stołeczna 21
15-869 Białystok
NIP: 5420306642

Osoby do kontaktu

Iwona Masalska
tel.: 85 742-12-13
e-mail: szkola@zst.bialystok.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Dostawa materiałów w branży drzewnej

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów branży meblarskiej na koło 
badawczo-wdrożeniowe, realizowana na rzecz uczniów Zespołu Szkół Technicznych im. Gen. 
Władysława Andersa w Białymstoku, będących uczestnikami Projektu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do Zapytania (OPZ) oraz projekt 
umowy (Załącznik nr 2).

Kody CPV

39157000-7 Części mebli
44190000-8 Różne materiały budowlane

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

podlaskie

Powiat

Białystok

Gmina

Białystok

Miejscowość

Białystok

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis

1.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu zgodnie. z art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE 
tj.:
a)�nie został wobec niego wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z 
następujących czynów:
��udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji 
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości 
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zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
��korupcji, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników 
Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 
25.6.1997, s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 
2003/568/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, 
Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej lub wykonawcy;
��nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych” 
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s. 48);
��przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie 
z definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa 
Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź 
podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia 
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
��prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego 
w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
��pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony 
ofiar, Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).
b)�nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na 
ubezpieczenie społeczne.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym 
zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania (formularz ofertowy).
2.�Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub 
osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne 
powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego 
imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem 
i 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.
Okoliczność braku podstaw do wykluczenia z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych 
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Wykonawca dokumentuje oświadczeniem własnym zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Zapytania 
(formularz ofertowy).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

1.�Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium cena -100%
Jeżeli dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą liczbę punktów decydujące będzie kryterium ceny, 
a jeżeli oferty są w tej samej cenie – Zamawiający wezwie tych Wykonawców do złożenia dodatkowych 
ofert cenowych.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2022-03-01 - data opublikowania

-> 2022-03-09 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2022-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


