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Ogłoszenie

Numer

2021-19316-60094

Id

60094

Powstaje w kontekście projektu

RPLD.11.03.01-10-0031/19 - "Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania 
nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku pracy"

Tytuł

„Dostawa symulatora do nauki jazdy” w ramach projektu pn.: 
„Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem 
zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających sukces na rynku 
pracy”

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Warunki zmiany umowy

25.�Dopuszcza się zmiany umowy dotyczące poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, 
literowych i liczbowych, zmiany układu graficznego umowy lub numeracji jednostek redakcyjnych, 
niepowodujące zmiany celu i istoty umowy. 
26.�Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy, 
w następujących przypadkach:
26.1.�w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z 
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
26.2.�w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany 
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
26.3.�zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
26.4.�zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
26.5.�zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
26.6.�braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego, 
26.7.�rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
26.8.�konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można 
było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
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26.9.�możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację 
przedmiotu zamówienia,
26.10.�w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konflikt zbrojny, zdarzenia 
związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
26.11.�zmiany wymiarów, rozmiarów, kolorystyki, miejsca dostawy, 
26.12.�niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla 
Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
26.13.�Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę 
dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, 
upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy 
wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia 
oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
26.14.�Wydłużenia terminu wykonania zamówienia z powodu okoliczności zaistniałych po stronie 
Zamawiającego.
27.�Warunki dokonania zmian:
27.1.�zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na 
piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
27.2.�strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.2.1.�opisze zaistniałe okoliczności,
2.2.2.�uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.2.3.�obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.2.4.�opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy. 
27.3.�wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-07-20
1. Zapytanie ofertowe - SYMULATOR
2. Załączniki edytowalne - SYMULATOR

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-07-20

Data ostatniej zmiany

2021-07-20

Termin składania ofert

2021-07-28 15:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-08
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Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 7752217473

Osoby do kontaktu

Jarosław Świtoń
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Kinga  Miśkiewicz
tel.: -
e-mail: leczycaprojekt2021@gmail.com

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

„Dostawa symulatora do nauki jazdy” 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne
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Opis

2.�Przedmiot zamówienia: „Dostawa symulatora do nauki jazdy” - Realizacja zadania Nr 5: 
„Wyposażenie/doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne zapewniające 
wysoką jakość kształcenia i realizację podstawy programowej w zawodach: technik grafiki i poligrafii 
cyfrowej, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz technik pojazdów samochodowych, 
kierowca mechanik, technik spedytor oraz technik hotelarstwa.” w ramach projektu pn.: „Zespół Szkół 
Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy miejscem zdobywania nowych kwalifikacji zapewniających 
sukces na rynku pracy”. Zadanie jest dofinansowane ze środków EFS w ramach RPO Województwa 
Łódzkiego na lata 2014-2020.  Wykonawca jest zobowiązany do stosowania znaków Projektu. 
W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa 1 sztuki nowego, nie powystawowego 
oraz wolnego od obciążeń prawami osób trzecich, symulatora o poniższej charakterystyce, w 
szczególności: 
2.1.�Jednomiejscowy Symulator Samochodu, 
2.2.�Elementy prawdziwego samochodu zintegrowane z oprogramowaniem,
2.3.�Prawdziwe elementy wnętrza samochodu oraz elementy karoserii, urządzenia połączone 
za pomocą serwomotorów oraz elektronicznych sterowników z oprogramowaniem komputera. 
Elektronika musi współdziałać z fizycznymi elementami samochodu,
2.4.�Działanie elementów sterujących samochodem jak w prawdziwym samochodzie łącznie z takimi 
elementami jak czujnik zapiętych pasów, 
2.5.�Działające główne kontrolki,
2.6.�Lakier samochodowy (podkład + lakier samochodowy), 
2.7.�Prawdziwy, oryginalny fotel z regulacją w 2 zakresach,
2.8.�Dźwięk przestrzenny 5.1 z elementami wbudowanymi w fotel,
2.9.�System 3 wyświetlaczy 38' w systemie typu „NVIDIA 3D SURROUND” z serii 1600, jednostka 
centralna procesorem i7, dyskiem SSD,
2.10.�Licencjonowane oprogramowanie przeznaczone do nauki przepisów ruchu drogowego. 
Oprogramowanie zawierające możliwość jazdy po trasach w mieście jak i poza nim, także plac 
manewrowy, 
2.11.�Oprogramowanie wspierające zasady bezpiecznej jazdy oraz przestrzegania przepisów ruchu 
drogowego,
2.12.�Obsługa bezprzewodowa symulatora,
2.13.�Efektowne wielopoziomowe podświetlenie LED,
2.14.�Dodatkowy system chłodzenia oraz sterujący ekran dotykowy,
2.15.�Dwupoziomowe zabezpieczenie antyprzepięciowe i termiczne,
2.16.�Okładziny zabezpieczające przed skutkami długotrwałego użytkowania urządzenia,
2.17.�Personalizacja (logo/napisy wskazane przez Zamawiającego),
2.18.�Minimalna dwuletnia gwarancja oraz serwis pogwarancyjny,
2.19.�Pomoc (bezpłatna) w organizacji materiałów reklamowych promujących urządzenie w ramach 
umowy,
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2.20.�Dodatkowy system montażu umożliwiający instalację w normalnym pomieszczeniu (składane 
elementy w tym monitory, składany do szerokości wymaganych ciągów komunikacyjnych (89 lub 97 
cm),
2.21.�Dostawa, wniesienie, montaż, sprawdzenie poprawności działania oraz szkolenie z obsługi 
symulatora, wsparcie techniczne,
2.22.�Hełm VR i projektor. 
2.23.�Symulator powinien umożliwiać bezstresowy start nauki jazdy samochodem oraz obsługę 
sprzęgła, hamulca i gazu, prawidłową zmianę biegów, prawidłową technikę używania kierownicy, 
uczyć zachowania na skrzyżowaniach.
2.24.�Symulator powinien kontrolować następujące zachowania kursanta: wykorzystanie sprzęgła 
przy zmianie biegów, dobór odpowiedniego biegu do prędkości, zapięcie pasów bezpieczeństwa, 
włączenie świateł mijania itp.
2.25.�Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia dla minimum 5 nauczycieli w placówce (ZSP 
Nr 1 w Łęczycy). Czas trwania szkolenia minimum 5 godzin (1 godzina 45 minut plus 15 minut 
przerwy).
2.26.�Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć dla oferowanego przedmiotu zamówienia 
- opis funkcjonalny, fotografie, rysunki, itp. Załączony opis, dokumenty muszą umożliwić 
Zamawiającemu weryfikację przedmiotu zamówienia, pod kątem wszystkich wskazanych 
parametrów, z tymi oferowanymi przez Wykonawcę.

UWAGA: Ilekroć w dokumentacji z postępowania, w tym w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć, że za każdą 
nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp. będą posiadały 
(charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej dokumentacji. 
Parametry urządzenia należy traktować jako minimalne, Wykonawca może zaoferować urządzenie o 
parametrach wyższych. 
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie 
ewentualne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny 
być traktowane jako definicje standardowe, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń wyrobów 
zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia  równoważności leży po stronie 
Wykonawcy.

Kod CPV: 34.15.10.00-0 – Symulator jazdy, 34.15.20.00-7 Symulatory szkoleniowe

3.�W przypadku złożenia oferty w wersji elektronicznej, oryginalne dokumenty w wersji papierowej 
– formularz ofertowy oraz pozostałe wchodzące w skład oferty zobowiązany będzie złożyć 
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, o ile Zamawiający wezwie 
Wykonawcę do ich złożenia w wersji papierowej. Nie złożenie oryginałów dokumentów w terminie 
wskazanym w wezwaniu, skutkować będzie odrzuceniem oferty z postępowania. 
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4.�Termin realizacji zamówienia: w ciągu 70 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia maksymalnie o 15 dni. Skrócenie terminu 
wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny ofert. Skrócenie terminu wykonania 
zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik nr 1, wpisując o 
ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do terminu maksymalnego.
22.�Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) Zamawiający informuje, że:  
22.1.�Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 
w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca.
22.2.�Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod 
adresem e-mail: inspektor1991.leczyca@gmail.com   
22.3.�Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
22.4.�Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia. 
22.5.�Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa, a ponadto odbiorcom danych w rozumieniu przepisów 
o ochronie danych osobowych, tj. podmiotom świadczącym usługi pocztowe, kurierskie, usługi 
informatyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o 
udzielenie zamówienia publicznego. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw 
trzecich, na podstawie szczególnych regulacji prawnych, w tym umów międzynarodowych. 
22.6.�Dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz. 164 ze zm.). 
22.7.�W związku z przetwarzaniem danych osobowych, na podstawie przepisów prawa, posiada 
Pani/Pan prawo do: 
22.7.1.�dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
22.7.2.�sprostowania danych, na podstawie art.16 ogólnego rozporządzenia. 
22.8.�Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy o ochronie 
danych osobowych.
24.�Dodatkowe informacje:
24.1.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
24.2.�Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
24.3.�Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy wybranemu, w okresie 3 lat 
od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówień polegających na powtórzeniu podobnych 
dostaw.
24.4.�Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
24.5.�Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
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24.6.�Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.

Okres gwarancji

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

Kody CPV

34151000-0 Symulatory jazdy
34152000-7 Symulatory szkoleniowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

łódzkie

Powiat

łęczycki

Gmina

Łęczyca

Miejscowość

Łęczyca

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Dodatkowe warunki udziału

Opis

7.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy: Z postępowania wyklucza się Wykonawcę:
7.1.�powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania rozumie się: 
występowanie powiązań kapitałowych lub osobowych w rozumieniu wzajemnych powiązań między 
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego 
lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i 
przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
7.1.1.�uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej prawa handlowego;
7.1.2.�posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki kapitałowej;  
7.1.3.�pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub 
pełnomocnika; 
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7.1.4.�pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w 
stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
7.2.�w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza 
likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona 
albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w 
przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Typ

Wiedza i doświadczenie

Opis

8.�Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia: Wykonawca ubiegający się o 
zamówienie musi posiadać m.in. niezbędną wiedzę i doświadczenie, zdolność techniczną lub 
zawodową do wykonania zamówienia, a w szczególności - Wykonawca wykaże spełnienie warunku 
jeżeli udokumentuje, iż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, 
w tym okresie należycie wykonał dostawę symulatora do nauki jazdy o wartości nie niższej niż 
20.000,00 zł brutto.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

9.�Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
9.1.�wypełniony formularz ofertowy – zał. 1,
9.2.�opis funkcjonalny, fotografie itp. oferowanego przedmiotu zamówienia,
9.3.�oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu z 
postępowania – zał. 2,
9.4.�oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 3,
9.5.�wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed -  upływem terminu składania ofert 
albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te 
dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź 
inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli 
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – oświadczenie wykonawcy - według załącznika nr 5
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9.6.�odpis z KRS lub CEIDG sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 
9.6.1.�Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod 
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim 
przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę 
dokument.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę 
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o 
których mowa w pkt. 9 podpkt. 9.6., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w 
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca 
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument 
dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9 podpkt. 9.6., zastępuje się je 
dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób 
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone 
przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

cena - 90,00% (90 pkt)

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

„skrócenie terminu wykonania zamówienia” – 10% (10 pkt)
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-07-20 - data opublikowania

-> 2021-07-28 15:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-08 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


