
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 107166-2011 z dnia 2011-05-10 r. Ogłoszenie o 
zmianie ogłoszenia - Rudnik nad Sanem 

 

Rudnik nad Sanem: Zakup obrabiarki CNC (edukacyjnej) przez 

Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad 

Sanem w związku z projektem Wdrożenie i Certyfikacja Systemu 

Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości 

kształcenia zawodowego współfinansowanym ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Numer ogłoszenia: 106930 - 2011; data zamieszczenia: 10.05.2011 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego , ul. marszałka Józefa 

Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem, woj. podkarpackie, tel. 0-15 8761001, faks 0-15 

8761001. 

 Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 

systemu zakupów: www.zsrudnik.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczna placówka oświatowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup obrabiarki CNC (edukacyjnej) 

przez Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanem w związku z 

projektem Wdrożenie i Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności 

i jakości kształcenia zawodowego współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego.. 

http://www.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=107166&rok=2011-05-10


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem 

zamówienia jest dostawa do siedziby Zamawiającego wraz z montażem oraz uruchomieniem u 

Zamawiającego obrabiarki CNC (fabrycznie nowej), a także przeszkolenie jednej osoby 

(nauczyciel) w dziedzinie obsługi urządzenia. Parametry techniczne przedmiotu zamówienia - 

obrabiarka CNC: - Wymienne oprogramowanie, które zapewni pracę w systemie SINUMERIK i 

FANUC - Osłonięta przestrzeń robocza - Minimalnie 8-pozycyjna głowica narzędziowa - Zestaw 

narzędzi i dysk z danymi maszyny - Powinna posiadać możliwość zmiany systemu sterowania 

jedynie poprzez wymianę pulpitu i oprogramowania - Waga maszyny - minimum 80 kg - Zakres 

predkości obrotowej wrzeciona minimum od 120 do 4000 obr/min. - Moc wrzeciona w granicach 

0,7 - 1,0 kW - Maksymalna średnica mocowania w uchwycie pomiędzy 50-60 mm - Zakres ruchu w 

osiach X/Z co najmniej 40/200 mm - Średnica toczenia nad łożem minimum 100 mm Wyposażenie 

minimalne - 3 szczękowy uchwyt tokarski z kompletem szczęk - Kabel zasilający - Pulpit sterujący 

- podstawowy umożliwiający naukę poza maszyną - Pulpit sterujący - moduł klawiatury 

SINUMERIK - Oprogramowanie sterujące SINUMERIK - Licencja maszynowa - Łącze RS, USB - 

Optyczny przyrząd do ustawiania narzędzi - Tulejki redukcyjne 1 kpl. (co najmniej 8 sztuk) - Nóż 

tokarski prawy - Nóż tokarski lewy - Nóż tokarski neutralny - Nóż tokarski do gwintów 

zewnętrznych - Nóż tokarski odcinający - Płytki skrawajace do aluminium 1 kpl. (co najmniej 10 

sztuk) - Płytki skrawające do noża odcinającego - 1 kpl. (co najmnie 5 sztuk) - Płytki do gwintów - 1 

kpl. (co najmniej 5 sztuk) - Dokumenty użytkownika w języku polskim - Dokumentacja DTR - 

Dokumenty potwierdzające zgodność ze znakiem CE w zakresie spełniania wymagań 

mechanicznych i bezpieczeństwa elektrycznego.. 

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

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.60.00.00-2. 

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: 15.06.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: nie wymaga się wniesienia wadium 



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 Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia stanowiącego zał. nr 2 do SIWZ. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający dokona oceny spełnienia tego warunku na podstawie złożonego 

oświadczenia stanowiącego zał. 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: 



 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 

1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie 

w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy  

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert  

 III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca 

zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie 

złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo 

organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY 

, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM 

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane 

odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: 



 inne dokumenty 

karta katalogowa lub inny dokument zawierający opis parametrów technicznych 

oferowanego urządzenia. 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru zał. nr 1 do SIWZ 2. Pełnomocnictwo dla osoby do 

reprezentowania w postepowaniu w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać do jakich czynności upoważniona jest 

osoba. 

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: www.zsrudnik.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół 

im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 

18.05.2011 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego, ul. Marszałka 

Piłsudskiego 28, 37-420 Rudnik nad Sanem - pokój nr 22 (sekretariat) I piętro.. 

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: Numer i nazwa Projektu: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w 

regionach. Numer i nazwa Działania: 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa 



zawodowego Numer konkursu: 19/POKL/9.2/2010 Tytuł projektu: Wdrożenie i Certyfikacja 

Systemu Zarządzania Jakością oraz podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego.. 

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 

 

 

       Koordynator Projektu 

       Dyrektor Zespołu Szkół 

       mgr Edward Wołoszyn 


