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Dostawa książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na płytach CD do zajęć: HISTORIA I 
WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, realizowanych w Projekcie pn. Równe szanse dla wszystkich w roku szkolnym 

2010/2011 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie
Numer ogłoszenia: 262894 - 2010; data zamieszczenia w BZP: 24.08.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: II Liceum Ogólnokształcące , ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów, woj. dolnośląskie, tel. 076 
7286530, faks 076 7286531.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lo2.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 książek i podręczników szkolnych oraz materiałów 
edukacyjnych na płytach CD do zajęć: HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE, realizowanych w Projekcie pn. 
Równe szanse dla wszystkich w roku szkolnym 2010/2011 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w 
Głogowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 
książek i podręczników szkolnych oraz materiałów edukacyjnych na płytach CD do zajęć: HISTORIA I WIEDZA O 
SPOŁECZEŃSTWIE, realizowanych w Projekcie pn. Równe szanse dla wszystkich w roku szkolnym 2010/2011 w II 
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Głogowie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje dostawę 25 
pozycji podręczników, ćwiczeń, atlasów, testów oraz płyt CD. Szczegółowy zakres i warunki wykonania zamówienia 
określa: -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, stanowiący jednocześnie kalkulację ceny - załączniki nr 1a do 
SIWZ, - projekt umowy - załącznik nr 2 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 22.10.00.00-1, 22.11.40.00-2, 32.35.30.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium w postępowaniu.
III.2) ZALICZKI

• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ 
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, 
oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy 
przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 
składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kalkulacja ceny sporządzona przez Wykonawcę w oparciu o załącznik nr 1a do SIWZ. Pełnomocnictwo w przypadku, o 
ile ofertę składa pełnomocnik.
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: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje (z uwzględnieniem art. 140) 
wydłużenie terminu wykonania umowy ze względu na: a)Wystąpienie siły wyższej lub klęski żywiołowej na terenie 
siedziby Zamawiającego lub Wykonawcy, które uniemożliwiają wykonanie dostawy, b)Działań osób trzecich lub 
organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia. Zamawiający 
na podstawie art. 144 ust.1 ustawy PZP przewiduje możliwość zmiany asortymentu dostawy za uprzednią pisemną zgodą 
zamawiającego, na podstawie udokumentowanej przez wykonawcę na piśmie przeszkody w postaci wyczerpania nakładu 
danej pozycji i braku wznowień tej pozycji lub zmian ilościowych, przy czym wymagane jest pisemne potwierdzenie tej 
przeszkody ze strony wydawnictwa. W takiej sytuacji nie dopuszcza się zmiany cen na wyższe.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
www.lo2.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: II Liceum Ogólnokształcące im. 
Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów - sekretariat szkoły.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 01.09.2010 godzina 12:00, 
miejsce: II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, ul. Daszyńskiego 15, 67-200 Głogów - sekretariat szkoły.
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 Równe szanse dla wszystkich współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Zamawiający nie zawrze umowy ramowej. Zamawiający nie ustanowi dynamicznego systemu 
zakupów. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej..
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

Dyrektor Szkoły
(-)
mgr Tomasz Kuziak
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