
Wieruszów: Dostawa artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie 
Numer ogłoszenia: 60248 - 2010; data zamieszczenia: 04.03.2010 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie , Rynek 1-7,                       
98-400 Wieruszów, woj. łódzkie, tel. 0-62 78-42-299, 78-31-996, faks 0-62 78-31-963. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa artykułów biurowych 
dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 
artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Wieruszowie obejmuje m.in.: papier 
ksero A-4 ( 810 ryz), tonery, cartridge do drukarek, koperty, skoroszyty, segregatory - 
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia. Dostawy wyszczególnionych w specyfikacji artykułów biurowych będą 
dokonywane partiami na podstawie pisemnych zamówień złożonych przez Zamawiającego do 
wyczerpania ilości określonych w zamówieniu.. 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.76.44-2, 30.19.92.30-1. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
30.11.2010. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.000,00 zł 



III.2) ZALICZKI 

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

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 

o Przepisy prawa nie nakładają obowiązku posiadania uprawnień w związku z 
realizacją niniejszego zamówienia. 

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie - co najmniej jednego zamówienia na dostawę 
artykułów biurowych o łącznej wartości brutto co najmniej 30.000,00 zł. 
Ocena spełniania tego warunku zostanie dokonana na podstawie wykazu 
sporządzonego według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ, 
dokumentu potwierdzjacego, że dostawa została wykonana należycie oraz 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

• III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 
oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ . 

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie określa szczegółowego sposobu oceny spełniania tego 
warunku. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na podstawie 



oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy P.z.p sporządzonego według wzoru 
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ 

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 spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 

• wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do 
wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, 
przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są 
wykonywane należycie  

• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 
24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 
nie 

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.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: http://bip.powiat-wieruszowski.pl 



Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Starostwo 
Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 1-7, 98-400 Wieruszów.. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 
ofert: 12.03.2010 godzina 10:00, miejsce: Starostwo Powiatowe w Wieruszowie, ul. Rynek 
1-7, 98-400 Wieruszów, biuro podawcze, pok. 18. 

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: Zamówienie jest częściowo objęte współfinansowaniem ze 
środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: 1) projektu nr 
WND-POKL.09.02.00-10-009/09 pt.. Równe szanse - lepszy start w przyszłość , Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w 
regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego,         
2) projektu nr POKL.06.03.00-10-105/09 pt: Od zależności do samodzielności , Program 
Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 
Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na 
obszarach wiejskich,. 

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 

 
 


