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Sierpc: Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego
przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc,
Piastowska 39 (3)
Numer ogłoszenia: 384452 - 2011; data zamieszczenia: 17.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski , ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, woj. mazowieckie.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.sierpc.um.gov.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 wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowosprzętowego przeznaczonego dla Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3).
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)dla części I zamówienia - Dostawa wraz
z montaŜem foteli teatralnych przeznaczonych do sali widowiskowej w ilości 299 (dwieście dziewięćdziesiąt
dziewięć) sztuk, (Siedziska teatralne 39.12.12.00-8) 2)dla części II zamówienia - Dostawa wraz z montaŜem
siedzisk montowanych do podłoŜa w małej sali Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu w ilości 54 (pięćdziesiąt cztery)
sztuki, (Siedziska 39.12.10.00-3) 3)dla części III zamówienia - Dostawa stołów brydŜowych w ilości 8 sztuk (Stoły
39.15.0.00-8).
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.12.00-4, 39.11.10.00-3, 39.12.12.00-8.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: w zaleŜności od części: I - 6.000, II-300, III-150
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, jeŜeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie, a w szczególności (dotyczy wyłącznie I części zamówienia) w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych
lub ciągłych wykonywanie co najmniej 2 zamówień, których przedmiotem była dostawa i
montaŜ minimum 200 sztuk foteli lub siedzisk w salach teatralnych, kinowych,
widowiskowych lub podobnych obiektach uŜyteczności publicznej
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
oświadczenie
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, naleŜy
przedłoŜyć:
wykaz wykonanych,

a

w

przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych równieŜ

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 jeŜeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały
wykonane lub są wykonywane naleŜycie
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
naleŜy przedłoŜyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym
wymaganiom naleŜy przedłoŜyć:
próbki, opisy lub fotografie
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
A)Dotyczy wymogu przedłoŜenia próbek, opisów lub fotografii: a)dla części I, b)Wykonawca wraz ofertą
zobowiązany jest dostarczyć na swój koszt próbkę towaru (oferowany fotel - egzemplarz referencyjny) w celu
potwierdzenia wymagań określonych przez Zamawiającego (sprawdzenia zgodności oferowanego fotela z opisem
zawartym w SIWZ); c)Wykonawca wraz ofertą zobowiązany jest dostarczyć opis oferowanego fotela; B)W celu

2011-11-18 08:29

3z4

file:///C:/Documents and Settings/GG/Ustawienia lokalne/Temporary In...

potwierdzenia oświadczenia woli Wykonawcy w ofercie (poprawna reprezentacja), do oferty naleŜy załączyć
aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość 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: najniŜsza 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
1) nastąpi zmiana w obowiązujących przepisach prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu
zamówienia, 2) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w strukturze
organizacyjnej Zamawiającego, 3) wynikną rozbieŜności lub niejasności w umowie, których nie moŜna usunąć w inny
sposób a zmiana będzie umoŜliwiać usunięcie rozbieŜności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej
interpretacji jej zapisów przez strony, 4) powstała moŜliwość zastosowania nowszych i korzystniejszych dla
Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili podpisania umowy, o ile nie zwiększy to kwoty
wynagrodzenia
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Sierpcu ul.
Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, Biuro Obsługi Interesanta po przesłaniu zamówienia oraz przelaniu 50 PLN brutto.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.11.2011 godzina
14:00, miejsce: Urząd Miejski w Sierpcu ul. Piastowska 11a, 09-200 Sierpc, 1.piętro - sekretariat.
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: Zamówienie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu
VI WYKORZYSTANIE WALORÓW NATURALNYCH I KULTUROWYCH DLA ROZWOJU TURYSTYKI I
REKREACJI, działanie 6.1 KULTURA Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu 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

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3) część I (fotele).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem części I zamówienia
jest dostawa wraz z montaŜem foteli teatralnych przeznaczonych do sali widowiskowej w ilości 299
(dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć) sztuk przy czym przewiduje się dostawę identycznych jak
pozostałych na sali 9 (dziewięciu) foteli demontowalnych w systemie modułów podwójnych i potrójnych.
Szczegóły: patrz załącznik 1a do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.12.00-4.
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3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 50.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3) część II (siedziska).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa wraz z montaŜem 54
sztuk siedzisk zgodnych z opisem: - jednoelementowe siedzisko - fotel z niskim oparciem, - wykonany ze
sklejki giętej kubełkowo lub horyzontalnie, złoŜona z 10 warstw (minimum), grubości 12 - 20 mm, powierzchnia siedziska i oparcia tapicerowane, dopuszcza się brak tapicerki na obrzeŜach (margines) do
20 mm, - tapicerka siedziska z pianki poliuretanowej o grubości 20-30 mm, - tkanina o odporności
ścieranie min. 30.000 cykli Martindalea, - kolor sklejki i tapicerki do uzgodnienia, - wysokość oparcia (od
dolnej powierzchni siedziska do szczytu oparcia) 100 - 250 mm, - montowany na stopniach o głębokości
900 mm (fragment rysunku wykonawczego 35), - szerokość siedziska dopasowana do wymiaru stopni
(460-530mm), - konstrukcja nośna fotela lakierowana proszkowo. Szczegóły: patrz załącznik 1b do
SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.11.10.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia meblowo-sprzętowego przeznaczonego dla
Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu, loco Sierpc, Piastowska 39 (3) część III (stoły).
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 8 sztuk stołów
brydŜowych zgodnych z opisem: Wysokość stołu z blatem 80 cm (+/- 5cm). Podstawa stołu wykonana z
drewna sosnowego w kolorze do uzgodnienia. Blat stołu wykonany z płyty wiórowej o wymiarach 100
x100 cm pokryty tkaniną zieloną odporną na ścieranie. Konstrukcja zapewniająca moŜliwość łatwej
wymiana tkaniny w razie zniszczenia. Stół wyposaŜony w przesłony montowane po przekątnej stołu tak,
Ŝe dwaj gracze mają siedzieć po jednej stronie zasłony, a dwaj pozostali gracze (ich partnerzy) po
drugiej stronie. Zasłona powinna być umieszczona zarówno nad, jak i pod stołem. Otwór w zasłonie,
zasłaniany ruchomą częścią zasłony, powinien posiadać odpowiednią wielkość, aby spełniał swoją rolę.
Gdy zasłona jest podniesiona ma on umoŜliwiać obserwowanie kart dziadka i kart dokładanych do lew
przez wszystkich zawodników siedzących przy tym stoliku. Łatwo demontowalne przesłony wykonane ze
sklejki sosnowej. Po demontaŜu przesłon stół moŜe słuŜyć do gry w brydŜa przez przesłon lub do innych
celów. Tacka do kart o wymiarach dostosowanych do przesuwania przez szczelinę w górnej przesłonie
na stół (50 cmx35 cm) podzielona na 5 pól obita taką samą tkaniną jak blat stołu. Centralne pole tacki
dostosowane do standardowego pudełka rozdaniowego (26x10cm), pozostałe 4 przeznaczone do
umieszczenia kartek z kaset licytacyjnych. Wymagana jest moŜliwość prostego montaŜu i demontaŜu
przesłon i nóg bez ryzyka uszkodzenia stołu. Stoły wyposaŜone w zapasowe sukno o długości 20
metrów i szerokości beli materiału (około 1,60 m). Szczegóły: patrz załącznik 1c do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.00.00-8.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 30.
4) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
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