
Swarzędz: Dostawę mebli (wraz z transportem i montażem) oraz urządzeń do budynku przy ul. 
Poznańskiej 25 w Swarzędzu dla filii Wydziału Komunikacji i Transportu.
Numer ogłoszenia: 231302 - 2008; data zamieszczenia: 10.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Swarzędz , Rynek 1, 62-020 Swarzędz, woj. wielkopolskie, tel. (061) 65 
12 000, fax. (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę mebli (wraz z transportem i 
montażem) oraz urządzeń do budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu dla filii Wydziału 
Komunikacji i Transportu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
dostawa mebli (wraz z transportem i montażem) oraz urządzeń do budynku przy ul. Poznańskiej 25 w 
Swarzędzu dla filii Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Meble i 
urządzenia montowane będą na części I piętra budynku oraz w piwnicy. W skład mebli wchodzą m.in.: 
lady recepcyjne, biurka, szafki z szufladami, blaty na szafki z szufladami, uchwyty na komputer,dostawki 
łukowe, szafy, krzesła, kosze na śmieci, rolety w oknach, wieszaki ubraniowe, suszarka do naczyń, 
dozownik do mydła oraz podstawki na telefon. Regały przesuwne do archiwum - według projektu. W 
skład urządzeń wchodzą między innymi: Lodówka, czajnik bezprzewodowy oraz kuchenka mikrofalowa. 
Szczegółowy opis, ilość i aranżację mebli określa rozdział VI - dokumentacja opisowo - projektowa , 
zawierająca: 1. Wyszczególnienie ilości, wymiarów i opis zamawianych mebli 2. Rzut pomieszczeń wraz 
z meblami 3. Wizualizacja punktu przyjmowania interesantów 4. Rzut i projekt pomieszczenia socjalnego 
5. Wizualizacja lady recepcyjnej UWAGI: Wszystkie grubości blatów, ścian bocznych, blatów szaf należy 
traktować jako wymiary minimalne. Cena ofertowa winna zawierać transport oraz montaż mebli w 
poszczególnych pomieszczeniach. Zamówienie poniżej progów unijnych..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.11.00.00-6, 39.13.00.00-2, 39.13.11.00-
0, 39.15.60.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 01.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
TECHNICZNYM
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saved from url=(0022)http://internet.e-mail



III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
4700.00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, 
którzy spełniają następujące warunki: a)Posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu 
zamówienia b)Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w ciągu ostatnich trzech lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzech zamówień wykonanych z należytą starannością 
polegających na dostawie mebli biurowych o wartości zamówienia minimum 100.000 zł brutto 
każde, poświadczone referencjami, które powinny zawierać zakres, wartość wykonanych dostaw, 
oraz stwierdzenie, iż dostawy te zostały wykonane należycie. c)Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - posiadają aktualna polisę OC 
z tytułu prowadzonej działalności z sumą gwarancyjną nie mniejszą niż wartość zaoferowanej 
ceny. d)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Zamawiający 
dokona oceny spełnienia tych warunków na podstawie załączonych dokumentów do oferty.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: I. Zamawiający żąda: 
1.Wypełnionego i podpisanego DRUKU OFERTY (zgodnie z załączonym formularzem - 
ROZDZIAŁ 4); 2.Pełnomocnictwa dla jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 3.Oświadczenia o spełnieniu warunków zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo 
zamówień publicznych (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 1); 4.Upoważnienia do podpisania 
oferty - jeżeli nie wynika z załączonego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego 
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 5.Dowodu wniesienia wadium w 
formie pieniężnej lub kopia innego dokumentu wadialnego (w przypadku wnoszenia wadium w 
innej formie niż w pieniądzu oryginał dokumentu wadialnego należy złożyć w Referacie 
Gospodarki Finansowej zgodnie z pkt. 10 rozdziału 1 specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia). II. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania 
określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu, Zamawiający żąda: 
1.aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert; 2.Oświadczenie, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat 
oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji organu podatkowego (zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM Nr 2); III. W celu potwierdzenia 
opisanego przez Zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i 
doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia, Zamawiający żąda: 1.wykazu wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat 
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
(zgodnie z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 i Rozdziałem nr 1 pkt 4.1), oraz załączeniem dokumentów 
potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane należycie; IV. W celu potwierdzenia opisanego 
przez Zamawiającego warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Zamawiający żąda: 1.polisy, a w przypadku jej 
braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (zgodnie z Rozdziałem nr 1 pkt 



4.1)..

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) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://bip.swarzedz.eu.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Siedziba 
Zamawiającego ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.10.2008 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego ul. Rynek 1 62-020 Swarzędz.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


