
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 70551-2015 z dnia 2015-05-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
1 Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli dla jednostek garnizonu śląskiego. 2 Zamówienie zostało podzielone na trzy
zadania i obejmuje: 2.1 Zadanie nr 1 - meble drewniane 2.2 Zadanie nr 2 - siedziska 2.3 Zadanie nr 3 - meble...
Termin składania ofert: 2015-05-26

Katowice: ZP-2380-171-45-2015 Zakup mebli drewnianych oraz siedzisk dla
KPP w Żywcu

Numer ogłoszenia: 180683 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

w BZP: 70551 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj.

śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZP-2380-171-45-2015 Zakup mebli drewnianych oraz

siedzisk dla KPP w Żywcu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1 Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli dla jednostek garnizonu

śląskiego. 2 Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania i obejmuje: 2.1 Zadanie nr 1 - meble drewniane 2.2

Zadanie nr 2 - siedziska 2.3 Zadanie nr 3 - meble pod zabudowę - dyżurka 3 Szczegółowe informacje dotyczące

opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w: 3.1 załączniku nr 2 do SIWZ - projekt umowy 3.2 załączniku nr 3

do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 1 3.3 załączniku nr 4 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 2

3.4 załączniku nr 5 do SIWZ - formularz cenowy dla zadania nr 3 3.5 załącznikach od 6 do 9 SIWZ - rysunki do

zadania nr 3 4 Zamawiający wymaga aby dostarczony asortyment posiadał wymagane certyfikaty i/lub atesty

wskazane w załącznikach nr 3,4,5, do SIWZ. 5 Zamawiający żąda aby Wykonawca składając ofertę dla zadania

nr 2 - siedziska, załączył do oferty kartę produktu dla asortymentu wskazanego w pozycji od 1 do 9 załącznika nr

4 do SIWZ. 6 Zamawiający wymaga, aby cały asortyment objęty przedmiotem zamówienia był fabrycznie nowy,

gatunku I, spełniał normy jakościowe i użytkowe wskazane przez Zamawiającego odpowiednio w załącznikach

od nr 3 do nr 5 do SIWZ. 7 Zamawiający wymaga aby Wykonawca na dostarczony przedmiot umowy w

pozycjach, wyszczególnionych w załącznikach nr 3,4,5 do SIWZ udzielił gwarancji na okres wskazany w tym

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

1 z 2 2015-12-08 11:21



Część NR: 2   Nazwa: Zadanie nr 2 - siedziska

załączniku od dnia podpisania protokołu jakościowo - ilościowego odbioru bez zastrzeżeń przez przedstawicieli

stron. 8 Wykonawca w ramach dostawy zapewnia wniesienie oraz montaż asortymentu 9 Parametry

asortymentu opisane w załącznikach od nr 3 do nr 5 do SIWZ - opisie przedmiotu zamówienia, formularzu

cenowym stanowią minimalne wymagania Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający dopuszcza asortyment

równoważny, a wykazanie równoważności (zgodnie z art. 30 ust.5 ustawy PZP) spoczywa na Wykonawcy. W

przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca musi wraz z ofertą przedstawić dokumenty

potwierdzające parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są

one w pełni równoważne do określonych przez Zamawiającego tzn. posiadają zgodność w zakresie wymiarów,

koloru i innych parametrów funkcjonalnych. 10 Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia

podwykonawcom. Zamawiający wymaga od Wykonawcy oświadczenia złożonego w załączniku nr 1 do SIWZ -

formularzu ofertowym czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia

podwykonawcy/com wykonania zamówienia Zamawiający wymaga wskazania zakresu jaki będzie realizował

przy jego/ich udziale.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.06.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

SI Studio Meble Biurowe Sylwia Paszek, Józefowska 76, 40-145 Katowice, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61878,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 57110,13

Oferta z najniższą ceną: 56950,06 / Oferta z najwyższą ceną: 95147,73

Waluta: PLN .
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