
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

„Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych i żłobka
na terenie Gminy Czersk”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27

1.5.2.) Miejscowość: Czersk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.7.) Numer telefonu: (52) 395-48-10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych i żłobka
na terenie Gminy Czersk”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc02a13c-eb30-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207669/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 09:40

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Wyposażenie budynku żłobka w Czersku

1.2.3 Dostawa wyposażenia i umeblowania na potrzeby realizacji projektu "Przygoda Malucha - utworzenie nowych miejsc
przedszkolnych na terenie Gminy Czersk"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
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2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

części 1-3 jest dofinansowane w ramach projektu pt. „Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na
zatrudnienie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. części 4-7 jest dofinansowane w
ramach projektu pt. „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń
oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z
wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie
ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub
oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej
zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w języku
polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
.Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści
SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują
się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików
wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej
oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje
wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji
danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub 7Z Wśród rozszerzeń powszechnych a
niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar gif.bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną
uznane za złożone nie skutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania
podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu
elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający
zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem
kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie
zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w przypadku
podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów
np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z
odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.
Osobą składającą
ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu
ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania
ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o
rozszerzeniu.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.
Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to
skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Wykonawca, przystępując
do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl
określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2)
zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod
linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem
Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ
niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych
budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
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3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 
1) Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący
prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czersku. Kontakt: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, tel. 52 395 48
60, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl . 
2) Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest
niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - w związku z m.in. przepisami: 
a) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawą Pzp”, 
b) art. 1, 4, 6 i 8 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 ze zm.), 
c) art. 33, 44 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.), 
d) art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.). 
3) Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, nr CEIDG,
nr KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu
udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. 
4) Obowiązek udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem
ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
Brak udostępnienia ww. danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy (Oferenta) z
udziału w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 
5) Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub od innych
podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy. 
6) Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych (z uwzględnieniem art. 86 RODO) mogą być: 
a) upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych, 
b) osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74, art. 253 i art. 260
Ustawy Pzp 
- ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to
uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp, 
c) podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa 
- w tym w ramach dostępu do informacji publicznej i prowadzące działalność kontrolną wobec Gminy Czersk i Urzędu Miejskiego w
Czersku, 
d) podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Czersk lub/i z Urzędem
Miejskim w Czersku. 
7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp 
- przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, 
- przez cały czas trwania umowy (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata),

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ), 
a następnie wg kat arch. dokumentacje postępowania i okresu trwałości projektu: Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie
Czersk szansą na zatrudnienie, „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk”. W
odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO. 
8) W związku z jawnością gospodarowania środkami publicznymi i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana
dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust.
5 Ustawy Pzp.
9) Administrator danych nie zamierza przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej
Pani/Pana danych osobowych, ale należy uwzględnić jawność gospodarowania środkami publicznymi i postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego, co może skutkować przetwarzaniem tych danych poza ww. obszarem, z zastrzeżeniem, o którym mowa w
art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp. 
10) Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem.
11) Posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** - zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza
przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania; 
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 
12) Nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych, 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
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Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
13) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52
395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl .

Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO
względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które
Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z
wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. 
* Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o
którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych
informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia. 
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać
integralności protokołu oraz jego załączników. 
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu 
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej 
lub państwa członkowskiego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.45.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 7

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.
Zakres części 1. 
Miejsce dostawy: Gminny Żłobek w Czersku, ul. Chojnicka 5A, 89-650 Czersk.
1) Wyposażenie kuchni (łyżki dziecięce - 130 szt., widelec dziecięcy - 130 szt., łyżeczka dziecięca - 130 szt., talerz
deserowy - 130 szt., talerz płaski - 130 szt., talerz głęboki - 130 szt., miseczki - 130 szt., kubek - 130 szt., czajnik - 7 szt.
nabieraki, chochle, garnki, miski, wiadra, termometr do mierzenia temperatury jedzenia – 1 szt., garnek duży – 6 szt., wózek
metalowy – 5 szt., miska – 8 szt., miska duża stalowa – 7 szt., ubijaczka – 2 szt., chochla duża – 5 szt., deska kuchenna
duża – 3 szt., zestaw desek – 1 zestaw, wałek – 2 szt., zestaw noży – 2 zestawy, pojemnik stalowy – 4 szt., taca kuchenna –
7 szt., tłuczek do mięsa – 3szt., obieraczka do warzyw – 3 szt., łyżka cedzakowa – 7 szt., łyżka wazowa – 5 szt., patelnia –
4szt., rondel z pokrywką – 5szt., naświetlacz do jaja – 1 szt., krajalnica – 1 szt., misker ręczny – 2 szt. robot do krojenia
warzyw – 1 szt., maszyna do obierania ziemniaków – 1 szt., wiadra do zupy – 10 szt.).
2) fartuchy dla personelu kuchennego – 8 szt. 
3) czepki dla personelu kuchennego – 6 szt. 
4) mop przemysłowy do kuchni - 8 szt. 
5) kosze na śmieci - 20 szt., 
6) termometr do pomieszczeń - 7 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00207669/01 z dnia 2022-06-14

2022-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.

Zakres część 2.
Miejsce dostawy: Gminny Żłobek w Czersku, ul. Chojnicka 5A, 89-650 Czersk.
1) termometr bezdotykowy medyczny do mierzenia temperatury ciała – 3 szt.
2) wózek spacerowy – 3 szt.
3) wózek głęboki – 2 szt.
4) klocki dla malucha – 5 zestawów.
5) klocki w pojemniku maxi – 5 zestawów
6) klocki waflowe – 5 zestawów

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:
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4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.
Zakres części 3.
Miejsce dostawy: Gminny Żłobek w Czersku, ul. Chojnicka 5A, 89-650 Czersk.
1) Dywan 4x5 m – 5 szt. 
2) Kojec – 5 szt.
3) Magiczny dywan – 1 szt. 
4) Nocnik – 50 szt. 
5) Apteczka – 2 szt.
6) Sterylizator – 2 szt.
7) Podgrzewacz – 5 szt. 
8) Tablice korkowe – 5 szt. 
9) Gąsienica spacerowa – 2 szt.
10) Zabawki – 5 kpl. 
11) Pomoce dydaktyczne – 5 kpl. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

39290000-1 - Wyposażenie różne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
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Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.

Zakres część 4. 
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk.
1) Dywan 3x4 – 2 szt. 
2) Pomoce dydaktyczne – 1 pakiet
3) Pakiet sensoryczny – 1 pakiet
4) Kostka sensoryczna – 3 szt.
5) Mata podłogowa z pianki – 2 kpl.
6) Sensoryczne płytki podłogowe – 1 szt.
7) Gruszka rehabilitacyjna – 4 szt. 
8) Woreczki z grochem – 1 kpl.
9) Aplikacja drzewo usprawniająca motorykę ręki – 1 szt.
10) Huśtawka dla dzieci (kokon) – 1 kpl.
11) Liczydła dwustronne, drewniane – 3 szt. 
12) Liczydło duże – 2 szt.
13) Mata kształty – 1 szt.
14) Liczydło abak – 1 szt. 
15) Kolorowe figury – 2 zestawy
16) Słomki konstrukcyjne – 1 zestaw 
17) Lupa z rączką – 3 szt.
18) Tablica ścienna korkowa – 4 szt.
19) Siedzisko – 1 kpl.
20) Zabawki – 1 komplet 
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk.
21) Gry planszowe – 1 zestaw
22) Woreczki z grochem – 1 kpl.
23) Aplikacja drzewo usprawniająca motorykę ręki – 1 szt.
24) Huśtawka dla dzieci (kokon) – 1 szt.
25) Liczydła dwustronne, drewniane – 4 szt. 
26) Liczydło duże – 2 szt. 
27) Mata kształty + liczby – 1 kpl.
28) Liczydło abak – 1 szt. 
29) Słomki konstrukcyjne – 1 zestaw 
30) Lupa z rączką – 3 szt.
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Miejsce dostawy: Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (LCKEiOP w
Będźmierowicach) Będźmierowice 116, 89-652 Łąg:
31) Tablica korkowa – 6 szt. 
32) Tablica magnetyczna – 2 szt.
33) Godło w ramie – 2 szt.
34) Drewniane spinacze – 100 szt.
35) Podkładka – 40 szt.
36) Kosz na śmieci – 2 szt.
37) Pojemnik na kółkach – 8 szt.
38) Mapa Polski – 2 szt.
39) Ringo sensoryczne – 20 szt.
40) Zestaw dysków sensoryczny z fakturami – 2 zestawy
41) Woreczki z grochem – 5 kpl.
42) Szarfa gimnastyczna – 10 zestawów
43) Piłeczki sensoryczne – 1 zestaw
44) Odtwarzacz CD, DVD, USB, Kasety – 2 szt. 
45) Kubek dla dzieci – 40 szt. 
46) Talerze dla dzieci – 40 szt.
47) Dzbanek – 2 szt.
48) Pomoce dydaktyczne – 2 komplety 
49) Zabawki – 2 komplety
50) Zegar ścienny – 2 szt.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.
Zakres część 5. 
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk:
1) Biurko 160x80 – 2 szt.
2) Krzesełka dla dzieci – 24 szt.
3) Szatnia uczniowska – 6 szt.
4) Szafka uczniowska – 4 szt.
5) Szafka uczniowska z szufladami – 2 szt.
6) Szafka, regał ze skrzyniami – 2 szt.
7) Szafka w kształcie domku – 1 szt.
8) Stoły 120x74 – 4 szt. 
9) Ławki dziecięce – 3 szt. 
Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk:
10) Stoły 128x72 – 8 szt.
11) Krzesełka dla dzieci – 48 szt.
12) Biurko 120x60 – 2 szt.
13) Szafka, regał 100x100x40 – 6 szt.
14) Szafka, regał 183x80x40 3 szuflady – 4 szt.
15) Szafka, regał 183x80x40 2 półki – 4 szt.
16) Szafka, regał 183x80x40 z drzwiczkami – 4 szt.
17) Krzesło dla nauczyciela – 6 szt. 
18) Dywan 240x330 – 2 szt.
Miejsce dostawy: Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (LCKEiOP w
Będźmierowicach), Będźmierowice 116, 89-652 Łąg:
19) Szafka w kształcie domku – 1 szt.
20) Regał z przegrodą i trzema półkami – 2 szt. 
21) Regał z 12 szufladami wielokolorowy – 1 szt.
22) Regał z półkami, drzwiczkami, szufladami – 1 szt.
23) Biurko lewostronne z szafką i szufladą – 2 szt.
24) Krzesło – 4 szt. 
25) Stojak mobilny na poduszki – 4 szt.
26) Poduszki – 40 szt. 
27) Stół prostokątny 119x74 – 6 szt. 
28) Krzesełko dla dzieci z regulacją wysokości (93-121 cm) – 18 szt. 
29) Krzesełko dla dzieci z regulacją wysokości (108-142 cm) – 18 szt. 
30) Szafka skrzyniowa – 6 szt. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39130000-2 - Meble biurowe

39112000-0 - Krzesła

39111100-4 - Siedziska obrotowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
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w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 30 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.
Zakres część 6.
Wyposażenie sali sensorycznych

Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Dworcowa 8, 89-650 Czersk:
1) Kolumna wodna z uchwytem ściennym – 1 zestaw
2) Podest fala – 1 szt.
3) Mata ścienna – 2 szt.
4) Lustro – 1 szt. 
5) Mata podłogowa – 1 szt.
6) Osłona akrylowa – 2 szt. 
7) Oświetlenie LED plus zestaw podłączeniowy – 1 komplet
8) Basen z piłeczkami – 1 komplet 
9) Wąż świetlny LED – 1 komplet 
10) Przyrząd do aromaterapii – 1 komplet
11) Zestaw olejków – 1 zestaw
12) Sześcian ze zmianą kolorów LED – 1 komplet
13) Regulowany rzutnik do grafiki LED – 1 komplet
14) Kółka do efektów chmury – 1 szt. 
15) Projektor świetlny i dźwiękowy - 1 szt.
16) Biały miś LED – 1 zestaw
17) System belkowy 7 m wraz z montażem– 1 komplet
18) System szyn profilowanych T do ścian i sufitów wraz z montażem – 2 komplety
19) Zakończenia do szyn wraz z montażem – 1 szt. 
20) Suwak do szyn T wraz z montażem – 3 szt.
21) Materiał montażowy do ścian i sufitów z drewna – 4 kpl. 
22) Drabinka podwójna – 1 kpl.
23) Ścianka wspinaczkowa – 2 kpl.
24) Lustro – 1 szt. 
25) Mata amortyzująca – 1 szt. 
26) Ścieżka dotykowa dla stóp – 1 kpl.
27) Deskorolka drewniana – 1 szt. 
28) Koziołek balansujący – 1 szt. 
29) Deska z huśtawkami – 1 szt. 
30) Piłki z przyssawkami – 1 zestaw
31) Huśtawka opona – 1 zestaw
32) Wanienka do piasku – 1 zestaw
33) Woreczki sensoryczne – 1 zestaw
34) Układanka – 1 zestaw
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35) Karty sensoryczne – 1 komplet 
36) Drewniane kule – 1 zestaw
37) Barometr z kulkami – 1 zestaw
38) Domino dotykowe – 1 zestaw
39) Przezroczyste świecące klocki – 1 zestaw
40) Gra z kolorowymi kulami – 1 komplet
41) Ścianka sensoryczna – 2 zestawy
42) Listwy prowadzące – 1 zestaw
43) Fotel do huśtania – 1 zestaw
44) Zjeżdżalnia rolkowa – 1 szt.
45) Ochrona do mat amortyzujących – 4 szt. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych
oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk” z podziałem na 7 części.
Zakres część 7.
Tablice interaktywne

Miejsce dostawy: Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Kościuszki 6, 89-650 Czersk:
1) Tablica interaktywna wraz z montażem – 1 szt. 
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Miejsce dostawy: Lokalne Centrum Kultury, Edukacji i Organizacji Pozarządowych w Będźmierowicach (LCKEiOP w
Będźmierowicach), Będźmierowice 116, 89-652 Łąg:
2) Tablica interaktywna wraz z montażem – 1 szt. 

Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w opisie przedmiotu zamówienia oraz załączniku nr 1 do OPZ, w
którym szczegółowo opisano specyfikację poszczególnego wyposażenia i umeblowania, stanowiących załączniki do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty
budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60
Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40% 
Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40
w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma:
za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 0 pkt
za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 20 pkt.
za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek
kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w
zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę,
albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi
przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego
załącznik nr 6 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:
12.3. Na ofertę składa się:
12.3.1. Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ. 
12.3.2. Formularz cenowy osobno dla każdej części zamówienia - zgodnie z załącznikami do SWZ
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12.3.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, (o którym mowa w pkt 11.1.1 SWZ), składane na podstawie art. 125 ust.
1 ustawy Pzp według wzoru stanowiącego zał. nr 2 do SWZ.
12.3.4. WADIUM – DOTYCZY TYLKO CZ.III, CZ.IV, CZ.V CZ.VI (jeżeli składane jest w formie dokumentu, o którym mowa w
pkt 17.2 SWZ),
12.3.5. pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę do występowania w imieniu wykonawcy, jeżeli nie wynika to
bezpośrednio z dokumentów rejestrowych lub w przypadku o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
17.1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:
17.1.1. CZ.I - nie dotyczy
17.1.2. Cz. II - nie dotyczy
17.1.3. Cz. III - 550,00 zł (słownie złotych: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100)
17.1.4. Cz. IV - 300 zł (słownie złotych: trzysta złotych 00/100)
17.1.5. Cz. V - 700 zł (słownie złotych: siedemset złotych 00/100)
17.1.6. Cz. VI - 500 zł (słownie złotych: pięćset złotych 00/100)
17.1.7. Cz. VII - nie dotyczy
17.2. Wadium może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach o których mowa w art. 97 ust. 7
ustawy Pzp:
17.2.1. pieniądzu,
17.2.2. gwarancjach bankowych,
17.2.3. gwarancjach ubezpieczeniowych,
17.2.4. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
17.3. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
17.4. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu kwotę, o której mowa w pkt 17.1 SWZ należy wpłacić przelewem na
rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Skórczu nr 05 8342 0009 5000 2600 2000 0004 z dopiskiem: wadium –
WZ.271.45.2022 CZ…- WPISAC NUMER CZĘSCI.(UWAGA OSOBNE PRZELEWY NA KAŻDĄ CZĘŚC ZAMÓWIENIA).
Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na wskazanym rachunku
bankowym przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin
składania ofert).
17.5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
17.6. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt od 17.2.2 – 17.2.4 SWZ,
wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej za pośrednictwem
Platformy zakupowej. Dokument musi być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub
elektronicznym podpisem osobistym osób upoważnionych do jego wystawienia.
17.7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez
zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w
okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
17.8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium
nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98
ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona.
17.9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa art. 98 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
20.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty. 
20.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w pkt
11.1.1 SWZ – zgodnie z zał. nr 2 do SWZ, składa każdy z wykonawców 
20.3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
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7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
23.1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w
przypadkach, o których mowa w art. 455 Pzp, oraz w przypadkach: 
23.1.1. wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożliwością dotrzymania terminu realizacji
przedmiotu umowy,
23.1.2. zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do
aktualnego stanu prawnego,
23.1.3. wystąpienie siły wyższej. Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne
od Stron i któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany
nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki.
23.1.4. wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia (zmniejszenie wynagrodzenia).
23.2. Istotne zmiany w umowie, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących elementów
umowy:
23.2.1. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku:
23.2.1.1. wydłużenia terminu wykonania robót budowlanych w budynkach żłobka wskazanych w § 2. ust. 4 projektowanych
postanowieniach umowy, który uniemożliwia wykonanie dostawy lub/i montażu. Termin określony odpowiednio w § 2 ust. 1
projektowanych postanowień umowy, ulega stosownemu przedłużeniu na podstawie aneksu do umowy, bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia, jednak nie dłużej niż o czas wydłużenia terminu wykonania robót w budynkach. 
23.2.1.2. zmiany wysokości wynagrodzenia, w przypadku wyłączenia lub rezygnacji z wykonania części zamówienia
(zmniejszenie wynagrodzenia), 
23.2.1.3. zmiany podwykonawcy, w przypadku:
23.2.1.3.1. wprowadzenia nowego podwykonawcy,
23.2.1.3.2. rezygnacji podwykonawcy,
23.2.1.3.3. zmiany podwykonawcy,
23.2.1.3.4. zmiany wartości lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców;
23.3. Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
przewiduje się dokonanie zmian w umowie po spełnieniu przesłanek, o których mowa w art. 15r ustawy.
23.4. Jeżeli Wykonawca uważa się za uprawnionego do przedłużenia terminu zakończenia umowy 
w przypadkach o których mowa powyżej, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wniosku dotyczącego zmian
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
23.5. Wniosek, o którym mowa powyżej, powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 7 dni
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach.
23.6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o którym mowa 
powyżej, wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w tym propozycji rozliczenia i informacji uzasadniających
żądanie zmiany umowy, stosowanie do zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę żądania zmiany.
23.7. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 23.4 Zamawiający jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego
zasadności, do kontroli dokumentacji, o której mowa w ust. 23.6 i wydania Wykonawcy polecenia przedstawienia dalszej
dokumentacji bieżącej uzasadniającej żądanie zmiany.
23.8. W terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
23.9. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie 
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
23.10. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe
postanowienia nie stanowią zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją
zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-27 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 09:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-26

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00207669/01 z dnia 2022-06-14

2022-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy


	Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Dostawa mebli, zabawek, pomocy dydaktycznych oraz innego wyposażenia do nowych oddziałów przedszkolnych i żłobka na terenie Gminy Czersk”
	SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
	1.1.) Rola zamawiającego
	1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA CZERSK
	1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 092351274
	1.5) Adres zamawiającego
	1.5.1.) Ulica: ul. Kościuszki 27
	1.5.2.) Miejscowość: Czersk
	1.5.3.) Kod pocztowy: 89-650
	1.5.4.) Województwo: pomorskie
	1.5.5.) Kraj: Polska
	1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki
	1.5.7.) Numer telefonu: (52) 395-48-10
	1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad_miejski@czersk.pl
	1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
	1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
	1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

	SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
	2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
	2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
	2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
	2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc02a13c-eb30-11ec-9a86-f6f4c648a056
	2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00207669/01
	2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
	2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-14 09:40
	2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
	2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00023022/05/P
	2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
	2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie
	2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak
	2.15.) Nazwa projektu lub programu
	2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

	SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
	3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
	3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
	3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak
	3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert,wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Przez środki komunikacji elektronicznej rozumie się środki komunikacji elektronicznej zdefiniowane w ustawie z dnia 18 lipca2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem:https://platformazakupowa.pl/pn/czersk .Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
	3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Rozszerzenia plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z załącznikiem nr 2 do „Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”, zwanego dalej Rozporządzeniem KRI. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf.doc.docx .xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf W celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub 7Z Wśród rozszerzeń powszechnych a niewystępujących w rozporządzeniu KRI występują: .rar gif.bmp.numbers.pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nie skutecznie. Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi maksymalnie 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi maksymalnie 5MB.W przypadku stosowania przez wykonawcę kwalifikowanego podpisu elektronicznego: ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym w formacie PAdES. pliki w innych formatach niż pdf zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XAdES o typie zewnętrznym. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym. Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np.osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików. Zamawiający zaleca, aby wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji. Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert. Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu.zip zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówieniapublicznego:1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,2) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem:https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/viewZamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 .12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, określa w pkt 7.9 SWZ niezbędne wymagania sprzętowo -aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
	3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie
	3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
	3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
	3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:  1)	Administratorem udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jest Gmina Czersk, w imieniu której działa Burmistrz Czerska wykonujący prawem określone obowiązki przy pomocy Urzędu Miejskiego w Czersku. Kontakt: ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk, tel. 52 395 48 60, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl .  2)	Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - w związku z m.in. przepisami:  a)	ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz.U. 2021, poz. 1129 ze zm.), dalej „Ustawą Pzp”,  b)	art. 1, 4, 6 i 8 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2020.2176 ze zm.),  c)	art. 33, 44 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.305 ze zm.),  d)	art. 5-6 Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. 2020.164 ze zm.).  3)	Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe obejmują w szczególności: imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, nr CEIDG, nr KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.  4)	Obowiązek udostępnienia przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Brak udostępnienia ww. danych osobowych będzie skutkować odrzuceniem oferty lub wykluczeniem Wykonawcy (Oferenta) z udziału w przedmiotowym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.  5)	Przetwarzane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być pozyskiwane od Wykonawców, których dane dotyczą lub od innych podmiotów, na których zasoby powołują się Wykonawcy.  6)	Odbiorcami udostępnionych przez Panią/Pana danych osobowych (z uwzględnieniem art. 86 RODO) mogą być:  a)	upoważnieni pracownicy Administratora Danych Osobowych,  b)	osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, art. 74, art. 253 i art. 260 Ustawy Pzp  - ograniczenie dostępu do Pani/Pana danych osobowych może wystąpić jedynie w szczególnych przypadkach jeśli jest to uzasadnione ochroną prywatności zgodnie z art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp,  c)	podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa  - w tym w ramach dostępu do informacji publicznej i prowadzące działalność kontrolną wobec Gminy Czersk i Urzędu Miejskiego w Czersku,  d)	podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów zawartych z Gminą Czersk lub/i z Urzędem Miejskim w Czersku.  7)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 Ustawy Pzp  - przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,  - przez cały czas trwania umowy (jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata),
	3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ),  a następnie wg kat arch. dokumentacje postępowania i okresu trwałości projektu: Utworzenie klubu dziecięcego i żłobka w Gminie Czersk szansą na zatrudnienie, „Przygoda Malucha – utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Czersk”. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.  8)	W związku z jawnością gospodarowania środkami publicznymi i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp. 9)	Administrator danych nie zamierza przekazywać poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej Pani/Pana danych osobowych, ale należy uwzględnić jawność gospodarowania środkami publicznymi i postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, co może skutkować przetwarzaniem tych danych poza ww. obszarem, z zastrzeżeniem, o którym mowa w art. 18 ust. 5 Ustawy Pzp.  10)	Administrator danych osobowych będzie przetwarzał dane osobowe zebrane w postępowaniu  o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zabezpieczenie przed ich bezprawnym rozpowszechnianiem. 11)	Posiada Pani/Pan: −	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących *; −	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; −	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *** - zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania;  −	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.  12)	Nie przysługuje Pani/Panu: −	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,  −	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,  −	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  13)	W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, telefonicznie: 52 395 48 54 lub (52) 395 48 60 oraz pod adresem e-mail: iod@czersk.pl .  Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.  * Wyjaśnienie: w przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.  ** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.  *** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu  do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej  lub państwa członkowskiego

	SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.
	4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
	4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.271.45.2022
	4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
	4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
	4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak
	4.1.9.) Liczba części: 7
	4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części
	4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie
	4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie
	4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
	Część 1
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 2
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 3
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 4
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 6 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 5
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 39160000-1 - Meble szkolne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 30 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 6
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 37520000-9 - Zabawki
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 7
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 39162100-6 - Pomoce dydaktyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Cena ofertowa brutto –„P”-60%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 60 Okres gwarancji na przedmiot zamówienia– „G”-40%  Z tytułu niniejszego kryterium max. Ilość punków: 40 w zakresie kryterium okres gwarancji Wykonawca otrzyma: za zaoferowany okres gwarancji: 12 miesięcy - 0 pkt za zaoferowany okres gwarancji: 24 miesięcy - 20 pkt. za zaoferowany okres gwarancji: 36 miesięcy - 40 pkt.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej, według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
	5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie
	5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak
	6.4.1) Informacje dotyczące wadium:
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2022-06-27 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/czersk
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-06-27 09:05
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-07-26



