
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

 

Myślibórz: Zakup sprzętu do Regionalnej Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w 

Dębnie 

Numer ogłoszenia: 197333 - 2014; data zamieszczenia: 16.09.2014 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Powiatu w Myśliborzu , ul. Spokojna 22, 74-300 

Myślibórz, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7472021, faks 95 7473153. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatmysliborski.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup sprzętu do Regionalnej 

Placówki Opiekuńczo - Terapeutycznej w Dębnie. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem 

zamówienia jest zakup poniższego sprzęt: 1) Część I - Sprzęt rehabilitacyjny: a) wanna do 

masażu perełkowego z podpórkami, b) przystawka do muzykoterapii dostosowana do wanny 

z masażem perełkowym, c) podnośnik wannowy, d) laser do biostymulacji ze skanerem, e) 

aparat do magnetoterapii z małą cewką, f) lampa do terapii światłem spolaryzowanym, g) 

wirówka do hydromasażu i kąpieli wirowych kończyn dolnych, h) materace rehabilitacyjne, i) 

Zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu dla dzieci, j) stół rehabilitacyjny do ćwiczeń dla dzieci, k) 

Kabina do ćwiczeń i zawieszeń z osprzętem, l) leżanki terapeutyczne, m) drabinki drewniane, 

n) tor do nauki chodu, o) maty rehabilitacyjne ( gimnastyczne), p) zestaw klinów i wałków, q) 

lampy elektryczna przeznaczona do wykonywania zabiegów ciepło leczniczych i 

światłoleczniczych w fizjoterapii i rehabilitacji, r) taboret prysznicowy dla dzieci 

niepełnosprawnych, 2) Część II -Wyposażenie Sali Doświadczeń Świata i Integracji 

Sensorycznej a) wyspa światłowodów, b) tor świetlno- dźwiękowy z tablicą 12 dźwięków, c) 

łóżko wodne dla dzieci do wyposażenia sali doświadczeń świata, d) zestaw do terapii 

Integracji Sensorycznej, e) miękkie kształtki, f) kolorowe niebo sterowane pilotem do 

stymulacji polisensorycznej, g) tarcze obrazowe do projektora, h) tablica manipulacyjna do 

stymulacji wzroku, słuchu, dotyk, i) huśtawki do terapii sensorycznej z grupy koników, j) 

http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml


kula lustrzana, k) reflektor do podświetlania kul, l) panel sensoryczny - dotykam, czuję , m) 

panel sensoryczny - słyszę, analizuję, n) panel sensoryczny - widzem, spostrzegam dla dzieci, 

o) miękki tunel, p) tablica do ćwiczeń manualnych ręki z oporem dla dzieci, q) projektor do 

tarcz obrazowych i żelowych z rotatorem, r) interaktywna kolumna wodna, s) zestaw 

światłowodów.. 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.62.00-2. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2. 

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w 

dniach: 14. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.2) ZALICZKI 

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 Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 



o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli złoży oświadczenie z art. 22 

ust.1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych o spełnieniu warunków udziału w 

postępowaniu z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. 

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 spełnianiu 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 lub z centralnej ewidencji i informacji o 

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, 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; 

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; 

 nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert; 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej 



 lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o 

tym, że nie należy do grupy kapitałowej; 

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

opis oferowanego sprzętu - specyfikację techniczną, zgodnie z załącznikiem nr 1A do SIWZ. 

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
http://bip.powiatmysliborski.pl/zamowienia/lista/13.dhtml lub w Starostwie Powiatowym w 

Myśliborzu, ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz. 

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

ofert: 24.09.2014 godzina 11:30, miejsce: Starostwo Powiatowe w Myśliborzu, ul. Spokojna 

22, 74-300 Myślibórz, (Biuro Obsługi Klienta - I piętro). 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

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 

 

 


