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Brzeg: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W BRZEGU  data zamieszczenia: 02.11.2010r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu , ul. Armii Krajowej 32, 49-300
Brzeg, woj. opolskie, tel. 77 444 13 90-2, wew. 141, fax 77 444 13 90 wew.134

e-mail: opbr@praca.gov.pl

http://pup.brzeg.sisco.info

Adres strony internetowej zamawiającego:

http://pup.brzeg.sisco.info

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: PRZETARG
NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ MEBLI BIUROWYCH DLA   POWIATOWEGO
URZĘDU PRACY  W  BRZEGU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu
obejmująca w szczególności dostawę, wniesienie, rozpakowanie, montaż i ustawienie we
wskazanym przez Zamawiającego miejscu, tj. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Brzegu, ul. Armii Krajowej 32 oraz w Filii w Grodkowie, ul. Warszawska 40a.

II.1.4)  Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
· Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

II.1.5)  Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39130000-2, 39112000-0.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  – najpóźniej do
17.12.2010r.

mailto:opbr:@praca.gov.pl
http://pup.brzeg.sisco.info/
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

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,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy
o wartości:  - co najmniej 60 000,00 zł brutto  wraz z załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie
(zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W celu potwierdzenia, że Wykonawca znajduje się w sytuacji gwarantującej
właściwą realizację danego zamówienia, do oferty należy dołączyć załącznik nr 2 do
SIWZ.

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
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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, należy przedłożyć:
· wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych

również 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 jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu,
dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego,
że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie  art.24
ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
· oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

· aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.
24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do
osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

· aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub
zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania
decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

· aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu -
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do  udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

· wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w
postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w
realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego
podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że:

· nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie
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wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert

III. 5)  INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE
DOSTAWY  ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM  WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom
należy przedłożyć:

· próbki, opisy lub fotografie,

· inne dokumenty.
Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu, wraz z dostawą
dokumentów potwierdzających ich wymaganą jakość i zgodność wyrobu z wymaganiami
bezpieczeństwa użytkowania, tj.: - atest na klasę higieniczności E-1 - na meble
wykonane z płyty laminowanej, - atesty trudnopalności i ścieralności - na tkaniny
tapicerskie.

III. 6)  INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Zamawiający żąda, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty,
z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np.: aktualne zaświadczenie
o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny odpis
z rejestru handlowego. Wymagane dokumenty można złożyć w formie kopii poświadczonej
z oryginałem przez Wykonawcę.

2. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku
lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego
zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b Pzp, potwierdzającą wysokość
posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową,
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3. Formularz oferty cenowej - załącznik nr 1SIWZ,

4. Informację na temat doświadczenia - załącznik nr 5 SIWZ,

5. Harmonogram rzeczowy realizacji dostaw - załącznik nr 6 SIWZ.

III.7) Czy ogranicza się możliwość 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
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IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa 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

Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy
dotyczące:

a) potrzeby konieczności zmiany terminu realizacji umowy,

b) wystąpienia okoliczności skutkujących potrzebą zmiany przedstawiciela ze strony
Zamawiającego lub Wykonawcy, zobowiązanego do stałego nadzoru nad realizacją
niniejszej umowy. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron
wyrażoną na piśmie w postaci aneksu.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: http://pup.brzeg.sisco.info.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu ul. Armii Krajowej 32,  49-300 Brzeg.

IV.4.2) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 10.11.2010r. godzina 10:00, miejsce: Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu, ul. Armii
Krajowej 32, 49-300 Brzeg w pokoju nr 16, I piętro.
IV.4.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERTY

NAZWA: – meble biurowe: biurka, przystawki do biurek, kontenery, szafy na
dokumenty, szafy ubraniowe, stoliki, krzesła

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2, 39112000-0
3) Czas trwania lub termin wykonania:  najpóźniej do 17.12.2010r.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


