
Swarzędz: Dostawa mebli wraz z transportem i montażem do budynku przy ul. Poznańskiej 25 w 
Swarzędzu niezbędnych do uruchomienia Referatu Spraw Obywatelskich.
Numer ogłoszenia: 45151 - 2009; data zamieszczenia: 04.03.2009
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, faks (061) 65 12 211.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.swarzedz.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 mebli wraz z transportem i 
montażem do budynku przy ul. Poznańskiej 25 w Swarzędzu niezbędnych do uruchomienia Referatu 
Spraw Obywatelskich..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 
wyposażenie w meble i sprzęt (dostawa i montaż) pomieszczeń w budynku biurowym przy ul. 
Poznańskiej 25 w Swarzędzu. Zestawienie pomieszczeń: II piętro budynku Pomieszczenie biurowe 2.8 
Pomieszczenie konferencyjne 2.9 Pomieszczenie biurowe 2.10 Korytarz 2.2 Pomieszczenie socjalne 2.4 
Pomieszczenia, w których przewidziana jest dostawa i montaż mebli są po remoncie kapitalnym, w 
dwóch z nich znajdują się zestawy metalowych szaf na których przewidziany jest montaż nadstawek. W 
pomieszczeniu socjalnym znajduje się metalowy zlewozmywak oraz kran z osprzętem, który powinien 
być zamontowany na opisanym korpusie. W budynku znajduje się czynna winda. Tuż przy wejściu do 
budynku znajduje się parking, z którego możliwy jest rozładunek wyposażenia. Montaż można 
przeprowadzać w poniedziałek od godziny 8.00 do 17.00, we wtorek, środę, czwartek i piątek od godziny 
7.00 do 16.00. Przy wycenie mebli oferent powinien zapoznać się z obiektem, w którym zamontuje meble 
dokonując wizji lokalnej, samemu sprawdzając informacje zawarte w opisie. Szczegółowy opis oraz ilość 
mebli zawarty jest SIWZ. Zamówienie do 206000 EURO..

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.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I 
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TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 
1.400,00 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 lub przedstawią pisemne 
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do 
wykonania zamówienia: wykonali w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 
okresie co najmniej 3 dostawy, odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. 
dostawie mebli biurowych o wartości zamówienia minimum 40.000,00 zł każda, potwierdzone 
referencjami - dokumentami, że dostawy te zostały wykonane należycie. Referencje muszą 
potwierdzać wymagany zakres prac, wartość, termin i miejsce realizacji. a)Znajdują się w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: spełniają następujące 
warunki: posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną nie 
mniejszą niż 40.000,00 zł. b)Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
c)Załączą do oferty dokumenty zgodnie z Rozdziałem 3. Zamawiający oceni spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów złożonych wraz z ofertą, w skali spełnia / nie 
spełnia.. 

• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 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. 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, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, 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, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (zgodnie z 
ZAŁĄCZNIKIEM NR 3), oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te dostawy 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..

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 Rynek 1 62-020 Swarzędz pok. 410.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.03.2009 
godzina 10:00, miejsce: Siedziba Zamawiającego Rynek 1 62-020 Swarzędz Biuro Obsługi Interesanta - 
Kancelaria Urzędu.

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


