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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:316757-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Świebodzin: Meble szkolne
2017/S 153-316757
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Gmina Świebodzin
ul. Rynkowa 2
Świebodzin
66-200
Polska
Tel.: +48 684750916
E-mail: zp@um.swiebodzin.pl
Faks: +48 684750916
Kod NUTS: PL432
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.swiebodzin.eu
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.bip.swiebodzin.eu
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)

Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Świebodzin z podziałem na 2 grupy.
Numer referencyjny: BiZP.271.23.2017

II.1.2)

Główny kod CPV
39160000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest Dostawa mebli oraz pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Świebodzin z
podziałem na 2 grupy: Grupa 1: Dostawa mebli w tym m.in. ławki i krzesła szkolne, biurka, biurka komputerowe,
szafy, regały, stoły, stoły laboratoryjne i/lub Grupa 2: Dostawa pomocy dydaktycznych w tym m.in mapy,
plansze, modele, zestawy doświadczalne, zestawy preparatów mikroskopowych, gry edukacyjne, tablice oraz
inne pomoce dydaktyczne. Szczegółowe specyfikacje technicznych, funkcjonalnych i użytkowych minimalnych
wymagań zostały określone w Formularzu cenowym – Grupa 1: zał. nr 1a-1-1, 1a-1-2, 1a-1-3, 1a-1-4, 1a-1-5,
1a-1-6 do SIWZ; Grupa 2: zał. nr 1a-2-1, 1a-2-2, 1a-2-3, 1a-2-4, 1a-2-5, 1a-2-6 do SIWZ.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części razem

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 1: Dostawa mebli
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39134000
39121100
39121200
39113000
39112000
39181000
39150000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Świebodzin.

II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa mebli dla szkół w Gminie Świebodzin, w tym m.in.: ławki i krzesła szkolne, biurka, biurka
komputerowe, szafy, regały, stoły, stoły laboratoryjne. Szczegółowe specyfikacje technicznych, funkcjonalnych
i użytkowych minimalnych wymagań dot. mebli zostały określone w Formularzu cenowym stanowiącym zał. nr
1a-1-1, 1a-1-2, 1a-1-3, 1a-1-4, 1a-1-5, 1a-1-6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, na okres min. 24 miesięcy
na całość przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie meble, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz jeśli dotyczy posiadać
aktualne atesty, deklaracje lub certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami polskich i europejskich
norm oraz karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim
4. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia transportem własnym i na własny koszt, w
opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem oddzielnie
zapakowanych dla każdego z Zadań tj. szkół/gimnazjów.
5. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
a w szczególności koszty:
1) Zakupu, dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia we wskazane miejsca tj. do siedziby:
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a) (Zadanie 1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie, Park Chopina 1,
66-200 Świebodzin,
b) (Zadanie 2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie, Os. Łużyckie
28, 66-200 Świebodzin,
c) (Zadanie 3) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie, ul. Gen.
Świerczewskiego 74a, 66-200 Świebodzin,
d) (Zadanie 4) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie, Gościkowo 9, 66-200
Świebodzin,
e) (Zadanie 5) Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11,
66-200 Świebodzin,
f) (Zadanie 6) Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie, ul. Łużycka 33, 66-200
Świebodzin;
2) Opakowania zabezpieczającego przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLB.09.03.01-08-0018/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto oferty (w PLN) – 60 %
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – 40 %.

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Grupa 2: Dostawa pomocy dydaktycznych
Część nr: 2

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39162110
30195000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Świebodzin.
II.2.4)

Opis zamówienia:
1. Dostawa pomocy dydaktycznych dla szkół w Gminie Świebodzin, w tym m.in.: mapy, plansze, modele,
zestawy doświadczalne, zestawy preparatów mikroskopowych, gry edukacyjne, tablice oraz inne pomoce
dydaktyczne. Szczegółowe specyfikacje technicznych, funkcjonalnych i użytkowych minimalnych wymagań dot.
pomocy dydaktycznych zostały określone w Formularzu cenowym stanowiącym zał. nr 1a-2-1, 1a-2-2, 1a-2-3,
1a-2-4, 1a-2-5, 1a-2-6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
2. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi, na okres min. 12 miesięcy
na całość przedmiotu zamówienia.
3. Wszystkie pomoce dydaktyczne, stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe oraz jeśli
dotyczy posiadać aktualne atesty, deklaracje lub certyfikaty na bezpieczeństwo i zgodność z wymaganiami
polskich i europejskich norm oraz karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim
4. Wykonawca zapewni dostarczenie przedmiotu zamówienia transportem własnym i na własny koszt, w
opakowaniach zapewniających całość, nienaruszalność i zabezpieczających przed uszkodzeniem oddzielnie
zapakowanych dla każdego z Zadań tj. szkół/gimnazjów.
5. Wykonawca musi uwzględnić w swojej ofercie wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
a w szczególności koszty:
1) Zakupu, dostawy i rozładunku przedmiotu zamówienia we wskazane miejsca tj. do siedziby:
a) (Zadanie 1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Świebodzinie, Park Chopina 1,
66-200 Świebodzin,
b) (Zadanie 2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 6 im. Kornela Makuszyńskiego w Świebodzinie, Os. Łużyckie
28, 66-200 Świebodzin,
c) (Zadanie 3) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Janusza Korczaka w Świebodzinie, ul. Gen.
Świerczewskiego 74a, 66-200 Świebodzin,
d) (Zadanie 4) Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Gościkowie, Gościkowo 9, 66-200
Świebodzin,
e) (Zadanie 5) Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Świebodzinie, ul. Gen. Sikorskiego 11,
66-200 Świebodzin,
f) (Zadanie 6) Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Czesława Niemena w Świebodzinie, ul. Łużycka 33, 66-200
Świebodzin;
2) Opakowania zabezpieczającego przedmiot zamówienia przed uszkodzeniem w trakcie transportu.
6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze
umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 20/12/2017
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)

Informacje o opcjach
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Opcje: nie
II.2.12)

Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: RPLB.09.03.01-08-0018/16-00.

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Kryteria oceny ofert:
1) Cena brutto oferty (w PLN) – 60 %
2) Okres gwarancji jakości i rękojmi na cały przedmiot zamówienia (w miesiącach) – 40 %.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 24 ust.
5pkt 1) i 8) ustawy Pzp.
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu – Zamawiający nie stawia w tym zakresie żadnych wymagań,
których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie
w formie JEDZ.
3. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24
ust.1 pkt 23 ustawy Pzp, Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie
internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
4. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona,
do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp...
2) Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego...
3) Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego...
4) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej...
5) Oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu... – zgodnie z SIWZ
6) Oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne... – zgodnie z SIWZ
5. Zamawiający, zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu.

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
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III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

6/7

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)

Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3)

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6)

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)

Warunki otwarcia ofert
Data: 20/09/2017
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Urząd Miejski w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin, pokój nr 18 (sala konferencyjna).

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1)
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)

Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)

Informacje dodatkowe:
1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
a) Grupa 1: 6 000 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).
b) Grupa 2: 5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium określono w SIWZ.
2. Zmiany postanowień zawartej umowy określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
3. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Wypełniony Formularz Oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
2) Wypełnione Formularze cenowe sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3) Oświadczenie JEDZ sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
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4) Dokument wadium w przypadku wniesienia w formie innej niż przelewem.
5) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie
zamówieniapublicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolanie@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych – Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/08/2017
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