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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej "Nad Potokiem" , ul. Andrzeja Struga 88, 26-600 

Radom, woj. mazowieckie, tel. 048 3448689, faks 0-48 3448689. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.dpsnp.pilicka.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu medycznego i 

rehabilitacyjnego dla radomskich domów pomocy społecznej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

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

sterowane elektrycznie-szt 25, Łóżko rehabilitacyjne sterowane mechanicznie -szt 10, Stół 

rehabilitacyjny- szt.3, Krzyżak do ćwiczeń stóp- szt 1, Rotor do ćwiczeń kończyn dolnych -szt 2, 

Podpórka dwukołowa chodzik -szt 2, Rotor do ćwiczeń kończyn górnych - szt 1, Parawan -szt 2, szafki 

przyłóżkowe - szt 132, aparat do krioterapii - szt 1, Szafy do przechowywania leków- szt 3, lodówka do 

przechowywania leków szt-2, Podnośnik rehabilitacyjny- szt 1, Wanna rehabilitacyjna szt 1 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w SIWZ. 

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



II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.20.00-2, 33.10.00.00-1, 33.19.21.30-2, 

33.19.21.10-6, 33.19.22.00-4, 33.15.84.00-6, 33.19.62.00-2, 33.19.23.00-5, 39.71.11.30-9, 

33.19.26.00-8. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 6. 

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

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.02.2011. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: wadium nie jest wymagane 

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 Oświadczenia lub dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełniania przez 

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia: 

1.1.Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na postawie art. 22 ust.1 

ustawy wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. 1.2 Wykazu wykonanych, a w 

przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w zakresie 

niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i 

odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały 

wykonane lub są wykonywane należycie. W celu potwierdzenia spełnienia powyższego 

warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w wykazie co najmniej 1 dostawy 

o zbliżonym charakterze do przedmiotu zamówienia, tj. dostawy sprzętu rehabilitacyjnego 

lub medycznego o wartości nie mniejszej niż 60.000,00 złotych lub równowartości lub 

równowartości 15.000 Euro wg średniego kursu NBP obowiązującego na dzień 16.12.2010r. 

to jest 3,9896 zgodnie ze wzorem stanowiącym - Załącznik nr 6 do SIWZ. Spełnienia 

powyższego warunku Zamawiający wymaga wyłącznie w części 1, 3, 5 i 6 zamówienia. 

Dokumenty, o których mowa w ust. 1.2 potwierdzające co najmniej 1, że dostawy ujęte w 

w.w. wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Przedkładane dokumenty 

referencje muszą zawierać co najmniej: 1 wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w 

niniejszym postępowaniu realizował, a w przypadku świadczeń okresowych realizuje 

dostawy stanowiące przedmiot zamówienia 2 wskazanie podmiotu, na rzecz którego były 

lub są realizowane dostawy; 3 opinię podmiotu wskazanego stwierdzającą, że dostawy 

zostały wykonane należycie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia 



wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający wymaga na podstawie art. 26 ust.2a ustawy Pzp przedłożenia 2.1 

Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art.24 ustawy Prawo 

zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. 2.2 Aktualnego 

odpisu 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, 

wystawionego 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 oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy- wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 2.3 Aktualnego zaświadczenia właściwego 

naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania ofert. 2.4 Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 

raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 3 

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi 

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 4 Wykonawca powołujący się przy 

wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, 

o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także 

dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w 

ust. 2 SIWZ. Kopie dokumentów załączonych do oferty dotyczących tych podmiotów są 

poświadczane za zgodność z oryginałem przez te podmioty. 5 W celu potwierdzenia, że 

oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, 

zamawiający wymaga przedłożenia: oryginału lub poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii deklaracji zgodności CE lub innego równoważnego dokumentu potwierdzającego że 

oferowane produkty spełniają normy jakościowe i techniczne. Zamawiający wymaga 

spełnienia powyższego warunku dla części 1 pkt 1,2,3 ,części 2, części 3 pkt 1,2 części 4, 5 

i 6 zamówienia. 6. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada: dokument 

wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że: a. 

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. b. nie zalega z uiszczaniem 

podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne albo, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 



3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 7. Jeżeli w miejscu 

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

zamieszkania nie wydaje się dokumentów o których mowa powyżej, zastępuje się je 

dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem 

sądowym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca 

zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

Dokument ten winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 8. W przypadku 

wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub 

miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może 

zwrócić się do właściwych organów miejsca zamieszkania lub kraju, w którym Wykonawca 

ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych wyjaśnień 

dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. Forma składanych dokumentów. Dokumenty 

wymienione w Rozdziale 3 SIWZ należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej 

za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać 

Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Dz. U. z 

2009 r. Nr 226, poz. 1817. 10. Wykonawcy występujący wspólnie. 1. Wykonawcy tworzący 

konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale 

lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane. Każdy z 

wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić 

pełnomocnictwa, w tym samym zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia mogą udzielić pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich 

musi złożyć odpowiednie oświadczenie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania 

Wykonawcy. 2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z 

pełnomocnikiem . 3. Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej 

oferty wspólnie z innymi wykonawcami. Wszystkie oferty złożone przez tego wykonawcę 

Zamawiający odrzuci. 4. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia 

publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy, dla Zamawiającego 

nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne np. umowa konsorcjum lub 

spółki cywilnej pomiędzy wykonawcami. Zamawiający może żądać wykonania zamówienia 

w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku lub wszystkich łącznie, niezależnie od 

postanowień umowy wewnętrznej np. umowy konsorcjum lub spółki cywilnej zawartej przez 

wykonawców. 5. Jeżeli pełnomocnictwo wystawione jest tylko do reprezentowania 

wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to przed podpisaniem umowy z 

wykonawcą muszą oni udzielić stosownego pełnomocnictwa lub zawrzeć umowę 

określającą prawa i obowiązki poszczególnych wykonawców w tym uprawnienie do 

podpisania umowy. 6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego oferty złożonej przez 

konsorcjum, Wykonawcy tworzący konsorcjum zobowiązani będą, najpóźniej przed 

podpisaniem umowy na wykonanie zamówienia, do przedłożenia umowy konsorcjum. 7. 

Zamawiający bezwzględnie wymaga, aby umowa konsorcjum: a. określała sposób 

reprezentacji wszystkich podmiotów oraz upoważniała jednego z członków konsorcjum - 

głównego partnera Lidera do koordynowania czynności związanych z realizacją umowy, b. 



stwierdzała o odpowiedzialności solidarnej partnerów konsorcjum, za całość podjętych 

zobowiązań w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, c. oznaczała czas trwania 

konsorcjum obejmujący okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji jakości, d. 

określała cel gospodarczy obejmujący swoim zakresem przedmiot zamówienia, e. 

wykluczała możliwość wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego 

członków do czasu wykonania zamówienia oraz upływu czasu gwarancji, f. określała sposób 

współdziałania podmiotów z określeniem podziału zadań w trakcie realizacji zamówienia, g. 

stwierdzała zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego. 8. Oferta konsorcjum musi 

być podpisana i oznaczona w taki sposób podpisy uprawomocnionych przedstawicieli i 

pieczęcie wszystkich firm wchodzących w skład konsorcjum, by prawnie zobowiązywała 

wszystkie podmioty wchodzące w skład konsorcjum. 9. W przypadku gdy Wykonawcą 

będzie więcej niż jeden podmiot, wynagrodzenie należne Wykonawcy wpłacane będzie na 

konto podmiotu, zwanego dalej Liderem, wskazanego wspólnie przez podmioty występujące 

jako Wykonawca. 10. Wskazanie Lidera będzie określone w formie pisemnego 

upoważnienia stanowiącego załącznik do umowy, w którym wszystkie podmioty 

występujące jako Wykonawca upoważnią Lidera do dokonywania wszelkich rozliczeń z 

Zamawiającym oraz wskazania rachunku, na który zapłata ma nastąpić. Upoważnienie to 

nie może być odwołane w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca wyraża zgodę na 

dokonanie przez Zamawiającego zapłaty wynagrodzenia lub jego części zgodnie z 

wystawioną przez Lidera fakturą, na rachunek w niej wskazany oraz oświadcza, iż zapłata 

dokonana w powyższy sposób zwalnia Zamawiającego z długu wobec Wykonawcy. 11. 

Załączniki do oferty wspólnej muszą dokumentować spełnienie warunków udziału w 

postępowaniu przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, z zastrzeżeniem jednak, że do oceny spełnienia warunków, o których mowa w 

art. 22 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych tekst jednolity: Dz. U. 

z 2010r. Nr 113, poz. 759 zostaną przyjęte zsumowane potencjały ekonomiczne i 

techniczne wszystkich w.w wykonawców. 12. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że brak jest w stosunku do niego 

podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych dot. załączników wymienionych w rozdziale 3 pkt 2 

SIWZ . 13. Oferta składana w ramach działalności gospodarczej prowadzonej w oparciu o 

umowę spółki cywilnej stanowi ofertę wspólną. Ofertę taką podpisują wszyscy wspólnicy 

spółki, bądź pełnomocnik. Do oferty należy dołączyć wówczas odpowiednie pełnomocnictwo 

udzielone przez wszystkich wspólników dla jednego ze wspólników lub dla osoby trzeciej, 

upoważniające osobę umocowaną do działania w imieniu i na rzecz wszystkich wspólników 

spółki w zakresie, o którym mowa powyżej. Jeżeli upoważnienie do złożenia oferty wspólnej 

wynika z umowy spółki cywilnej, to do oferty zamiast pełnomocnictwa można załączyć tę 

umowę oryginał lub jej kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem notarialnie bądź 

przez wszystkich wspólników. 

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: 



 koncesję, zezwolenie lub licencję  

 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich 

wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 

potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie  

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

ustawy, należy przedłożyć: 

 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania 

ofert  

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie 

zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub 

potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 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 zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i 

zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert  



 

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: 

 opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez 

wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w 

celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia  

III.6) INNE DOKUMENTY 

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

1. Wykonawcy tworzący konsorcjum, ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu, albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w oryginale lub 

kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby umocowane. Każdy z wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi udzielić pełnomocnictwa, w tym samym 

zakresie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą udzielić 

pełnomocnictwa na jednym dokumencie, wówczas każdy z nich musi złożyć odpowiednie 

oświadczenie podpisują osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. 

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.dpsnp.pilica.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Dom Pomocy 

Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom tel.fax 48 

344 86 89, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl. 

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

17.01.2011 godzina 10:00, miejsce: Dom Pomocy Społecznej Nad Potokiem im. Bohdany Danuty 

Kijewskiej, ul. A. Struga 88 26-600 Radom tel.fax 48 344 86 89, e-mail: biuro@dpsnp.pilicka.pl. 

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: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa 

mazowieckiego. 



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 

 


