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Zakup 3 zestawów  interaktywnych materiałów dydaktycznych  wraz z dostawą i montażem dla 3 przedszkoli w Gminie…

Ogłoszenie

Numer

2021-14403-79343

Id

79343

Powstaje w kontekście projektu

RPOP.09.01.04-16-0004/19 - Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2

Tytuł

Zakup 3 zestawów  interaktywnych materiałów dydaktycznych-
  wraz z dostawą i montażem dla 3 przedszkoli w Gminie Popielów 

(PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP 
w Karłowicach) w ramach realizowanego projektu „Przedszkola 
dla wszystkich przyjazne 2”.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających polegających na powtórzeniu 
podobnych usług.

Warunki zmiany umowy

1.�Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 3 do zapytania 
ofertowego. 
2.�Strony dopuszczają możliwość dokonywania zmian treści umowy zgodnie z zapisami projektu umowy 
(Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).
3.�Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru 
żadnej ofert.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-11-17
1. Zapytanie ofertowe_urządzenia interaktywne
2. Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz ofertowy)
3. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego (Oświadczenie)
4. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego (UMOWA)
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Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-11-17

Data ostatniej zmiany

2021-11-17

Termin składania ofert

2021-11-24

Planowany termin podpisania umowy

2021-11

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

GMINA POPIELÓW
Opolska 13
46-090 Popielów
NIP: 9910312563

Osoby do kontaktu

Gabriela Głatki
tel.: 77  427 58 30
e-mail: promocja@popielow.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa
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Podkategoria

Sprzęt IT

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż 3 zestawów interaktywnych materiałów 
dydaktycznych do realizacji zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje kluczowe w zakresie 
rozwijania umiejętności uczenia się  oraz prowadzenia zajęć teatralnych rozwijających umiejętność 
pracy w zespole i kreatywność dla 3 przedszkoli w Gminie Popielów (PP Stare Siołkowice, PP 
Popielów oraz PP Karłowice - każde przedszkole otrzyma po 1 zestawie). 
2.�Zadanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społeczny 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Nr 
umowy  o dofinansowanie RPOP.09.01.04-16-0004/19-00 z późn. zm.
3.�Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 
Każde przedszkole z Gminy Popielów tj. PP w Starych Siołkowicach, PP w Popielowie oraz PP 
w Karłowicach,  otrzyma 1 zestaw interaktywnych materiałów dydaktycznych, na który składa się: 
- Interaktywny monitor dotykowy 75’ wraz z uchwytem ściennym:  1 szt. 
- Magiczny dywan / Podłoga interaktywna z pakietem rewalidacyjnym: 1 szt.
- Pakiet gier edukacyjnych: 4 szt.

Okres gwarancji

24 miesiące

Kody CPV

30200000-1 Urządzenia komputerowe
30231320-6 Monitory dotykowe
30236000-2 Różny sprzęt komputerowy
32322000-6 Urządzenia multimedialne
37524100-8 Gry edukacyjne
38652100-1 Projektory

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat Gmina
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opolski Popielów

Miejscowość

Stare Siołkowice

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Popielów

adres

Kraj

Polska

Województwo

opolskie

Powiat

opolski

Gmina

Popielów

Miejscowość

Karłowice

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Nie są powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między 
Zamawiającym                          lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w 
imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane 
z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na: 
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; - posiadaniu co najmniej 
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10% udziałów lub akcji; 
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; 
- 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.
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku w/w powiązań według wzoru 
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

OCENA OFERT 
1.�Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie podlegają odrzuceniu.
2.�Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
−�Cena (C) – 100 %
3.�Ocena oferty (O) – znaczenie 100 pkt.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-11-17 - data opublikowania

-> 2021-11-24 - termin składania ofert
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-> 2021-11 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


