
SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONYDO 60.000 EURO

POWIATPOZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18

60-509 POZNAN
www.bip.powiat.poznan.pl

tel. O61 8410500
fax O61 8480 556

zwany dalej "Zamawiajacym"
zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60.000 Euro, na podstawie
art. 10 ust. zgodnie z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej
"SIWZ".

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia stosuje sie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówien
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pózno zm.), zwanej dalej "ustawa" oraz w sprawach nieuregulowanych ustawa,
przepisy ustawy- Kodeks cywilny.

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18 (CPV: 36.12.10.00-5). Szczególowy opis zamawianych mebli zawarty zostal w zalaczniku nr l do niniejszej
SIWZ.

Zamawiajacy informuje, iz przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ust.!
pkt 7.
Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musza odpowiadac oferty wariantowe -
zamawiaiacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert wariantowych.
Warunki dodatkowe dotyczace przedmiotu zamówienia:

l) okres gwarancji nie mniej niz 36 miesiecy;
2) serwis pelniony na miejscu.

Zamawiajacy nie dopuszcza zatrudnienie podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert czesciowych
ll. WYMAGANY TERMIN REALIZACn ZAMÓWIENIA: 14 dni od daty podpisania umowy.

ID. OPIS WARUNKÓW UDZIALU W POSTErOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW:

O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
1. posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek

posiadania takich uprawnien - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI ppkt. 3 i 4
2. posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania zamówienia - zloza dokumenty okreslone w pkt. XI

ppkt. 4;
posiadaja niezbedny potencjal techniczny do wykonania zamówienia - zloza dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 4
dysponuja osobami zdolnymi do wykonania zamówienia -zloza dokument okreslony w pkt. XI ppkt. 4
znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia - zloza dokument
okreslony w pkt. XI ppkt. 4;

6. nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. l i 2 ustawy) - zloza oswiadczenie
okreslone w pkt. XI ppkt. 4.

Ocena spelniania w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formula "spelnia - nie spelnia",
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oswiadczeniach wyszczególnionych w pkt XI niniejszej SIWZ. Z tresci
zalaczonych dokumentów musi wynikac jednoznacznie, iz w/w warunki wykonawca spelnil. Uzupelnienie wymaganych
dokumentów nie jest mozliwe po uplywie terminu skladania ofert, chyba ze, ich nie uzupelnienie skutkowaloby
uniewaznieniem postepowania.
Nie spelnienie chociazby jednego z wlw warunków skutkowac b~dzie wykluczeniem Wykonawcy z post~powania.

3.
4.
5.

1. Wykonawcama prawo zlozyc tylko jednayofert~.
2. Wykonawcy mogay wspólnie ubiegac si~ o udzielenie
W takim przypadkuich oferta musi spelniacnast~pujaJ:ewymagania:

zamówienia (np. w konsorcjum).



o wykonawcy przedloza wraz z oferta umowe okreslajaca strony umowy, cel dzialania, okres waznosci umowy,
sposób ich wspóldzialania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposób
odpowiedzialnosci(wymagasie solidarnej odpowiedzialnosciwykonawców).

o w odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajacego,kazdy z przedsiebiorców wchodzacy w sklad
konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac,Zenie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1-9
ustawy Prawo zamówienpublicznych,

o oferta musi byc podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiazywalawszystkich wykonawców wystepujacych
wspólnie,

o wykonawcywystepujacy wspólnie musza ustanowic pelnomocnika(lidera) reprezentowaniaich w postepowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postepowaniu oraz zawarcia umowy o
udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie moze wynikac z tresci umowy konsorcjum
lub zostac przedlozoneoddzielniewraz z umowa.

Uwaga: tresc pelnomocnictwapowinna dokladnie okreslaczakres umocowania.
o wszelka korespondencjaoraz rozliczeniadokonywanebeda wylaczniez pelnomocnikiem(liderem),
o wypelniajac formularz ofertowy,jak równiez inne dokumentypowolujace sie na "Wykonawce"; w miejscu "np.

nazwa i adres Wykonawcy"nalezy wpisac dane dotyczacekonsorcjum,a nie pelnomocnikakonsorcjum.
3.Wykonawcy ponosza>wszelkie koszty zw~ane z przygotowaniem i zlozeniem oferty, z zastrzeZeniem art. 93
ust. 4 ustawy.

4.0ferta powinna byc napisana w jS!zykupolskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna>trwalaJ czytelna>
technika> oraz podpisana przez osobS! upowazniona> do reprezentowania firmy na zewnalrz i zaciagania
zobowilaan w wysokosci odpowiadaja~ej cenie oferty.
Kazda zapisana strona (kartka) oferty musi byc ponumerowanakolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w
tekscie ofertymusza byc parafowane wlasnorecznieprzez osobepodpisujacaoferte.

IV. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJAf:EGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SA;
Adam Habrylo- Z-ca DyrektoraWydzialuAdministracyjnegotel. (O61) 8410 672

Oswiadczenia,wnioski, zawiadomieniaoraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy przekazuja pisemnie. Zamawiajacy
dopuszcza równiez przekaz w/w dokumentów oraz informacji droga elektroniczna, pod warunkiem niezwlocznego ich
potwierdzenia pisemnie. Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje winny byc kierowane na adres e-mail:
adam.habrvIo@powiat.poznan.pl
Wykonawca moze zwracac sie do Zamawiajacego o wyjasnienia dotyczace wszelkich watpliwosci zwiazanych ze
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, sposobem przygotowania i zlozenia oferty, kierujac swoje zapytania na
pismie pod adres: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan. Zapytania moga byc skladane
faksem pod numer: 0618480556 poczta elektroniczna: adam.habrylo@powiat.poznan.plpod warunkiem niezwlocznego
potwierdzeniatresci zapytania na pismie (np. przeslaniawlasnoreczniepodpisanego zapytaniapoczta).
Zamawiajacy niezwlocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania zwiazane z prowadzonym postepowaniem pod
warunkiem, ze zapytanie zostanie zlozone w siedzibie Zamawiajacego nie pózniej niz na 6 dni przed terminem skladania
ofert.

Tresc wyjasnienia zostanie przekazana jednoczesnie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje Istotnych
WarunkówZamówieniabez wskazaniazródla zapytania.

V. W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJA~ MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC SPECYFIKACn ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.

Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwlocznie wszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.

W przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, Zamawiajacy przedluzy termin skladania ofert
z uwzglednieniem czasu niezbednego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.

VL W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH PRZYPADKACH, PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT, ZAMAWIAJA~ MOZE ZMODYFIKOWAC TRESC DOKUMENTÓW SKLADAJAf:YCH SIE>NA
SPECYFlKACJEJSTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA.

O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników postepowania. W przypadku,
gdy zmiana powodowacbedzie koniecznoscmodyfikacjioferty,zamawiajacymoze przedluzyctermin skladania ofert. .



( vll. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA, WYNOSI 30 DNI. BIEG TERMINU ROZPOCZYNA SIE, WRAZ Z
UPLYWEMTERMINUSKLADANIAOFERT.

VllI. OFERTE, NALEZY ZLOZYC W DWÓCH ZAMKNIEJ'YCH KOPERTACH W SIEDZIBIE
ZAMAWIAJA~EGO UL. JACKOWSKIEGO18, 60-509 POZNAN POKÓJ 002 KANCELARIASTAROSTWADO
DNIA r. GODz. 11:00
- Koperte zewnetrzna, nie oznakowana nazwa Wykonawcy nalezy zaadresowac: Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul.
Jackowskiego 18,60-509 Poznan
"Oferta w postepowaniu na dostawe i montaz mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu"
Nie otwierac przed dniem: r., godz. 11:00.
- Koperta wewnetrzna oprócz opisuj.w. winna zawierac nazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencje zlozenia oferty nie zgodnie z wlw opisem ponosi oferent.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie zlozenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana zostala oferta.
Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonych ofert pod warunkiem, ze
zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem skladania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta tj. w dwóch kopertach
(zewnetrznej i wewnetrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem "ZAMIANA".
Oferta zlozona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

IX. WYKONAWCA MA PRAWO PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA OFERT WYCOFAC SIE, Z
POSTErOWANIA POPRZEZ ZLOZENIE PISEMNEGO POWIADOMIENIA (WG TAKICH SAMYCH ZASAD
JAK WPROWADZANIE ZMIAN I POPRAWEK) Z NAPISEM NA ZEWNEJ'RZNEJ KOPERCIE
"WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci postepowania
Wykonawcyoraz zgodnosci ze zlozonymiofertami; kopertywewnetrzneofert wycofywanychnie beda otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadzil
zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedurydokonaniazmian, zostanadolaczonedo oferty.

X. OTWARCIE OFERT NASTAfI DNIA r. O GODZ. 11:05, W SIEDZIBIE ZAMAWIAJA~EGO UL.
JACKOWSKIEGO1860-509 POZNANNR SALI 315, PIEJ'ROm.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcyprzy otwieraniu
ofert, zamawiajacyprzeslejemu informacjez otwarciaofert, na pisemnywniosek.

XI. OFERTAMUSI ZAWIERACNASTErUJA~E DOKUMENTYI OSWIADCZENIA:
1) wypelnionyformularzofertowywg zalap:onegodruku;
2) umowe regulujacawspólpracepodmiotówwystepujacychwspólnie (w przypadkuskladania ofertyprzez konsorcjum),
3) aktualny odpis z wlasciwegorejestru lub zaswiadczenieo wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczejpotwierdzajacy,
iz Wykonawcaprowadzi dzialalnoscw zakresie wykonywaniaprac objetychzamówieniem [wystawionynie wczesniej niz 6
miesi~cyprzed uplywem terminuskladaniaofert],
4) oswiadczenie,ze Wykonawcaspelnia warunki udzialu w postepowaniu,okreslonew art. 22 ust. 1 ustawy wg zala~zonego
druku;
5) oswiadczenieo warunkachgwarancji (okres nie krótszy niz 36 miesiecy),
6) szczególowyopis oferowanychmebli wraz ze szczególowakalkulacjacenowa (kazdapozycja zawarta w zalacznikunr 1).

Dokumenty moga,byc przedstawionew formie oryginalu lub kopii poswiadczonychza zgodnosc z oryginalem przez
upelnomocnionegoprzedstawicielaWykonawcy.

Brak jakiegokolwiek z wyzej wymienionych dokumentów, lub zlozenie dokumentu w niewlasciwej formie (np. nie
poswiadczone przez Wykonawc~ za zgodnosc z oryginalem odpisy lub kopie) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
post~powania.

Zamawiaja~ informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
post~powaniu o zamówienie publiczne sa, jawne i podlegaja, udost~pnieniu od chwili ich otwarcia, z wviatkiem
informacji stanowia~ych tajemnic~ przedsi~biorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
jesli Wykonawca,nie pózniej niz w terminieskladania ofert,zastrzegl, ze nie moga,onebyc udost~pniane.

. Przez tajemnice przedsiebiorstwaw rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211, z pózno zm.) rozumie sie
nieujawnione do wiadomoscipublicznej informacjetechniczne, technologiczne, organizacyjneprzedsiebiorstwa



.
lub inne informacje posiadajace wartosc gospodarcza, co do których przedsiebiorcapodjal niezbedne dzialania
w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegl skladajac oferte, iz nie moga byc one udostepnione innym
uczestnikompostepowania.
Stosowne zastrzezenie Wykonawca winien zlozyc na formularzu ofertowym. W przeciwnym razie cala
oferta zostanie ujawnionana zyczeuie kazdegouczestnikapos~powania.
Zamawiajacy zaleca, aby informacje zastrzezone jako tajemnica przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce
zlozone w oddzielnej wewnetrznei kopercie z oznakowaniem"tajemnica przedsiebiorstwa", lub spiete (zszyte)
oddzielnieod pozostalych,jawnych elementówoferty.

.
Uwaga: . Zastrzezenie informacji, które nie stanowia)ajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww. ustawy skutkowac

hl'dzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówien publicznych.
Wykonawca w szczególnosci nie moze zastrzec informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania zamówienia,
okresu gwarancji i warunków platnosci zawartych w ofercie (por. art. 96 ust. 4 ustawy).

.
xn. OPIS SPOSOBU OBLICZANIACENY
Oferentw przedstawionejoferciewinien zaoferowaccenl'kompletna,jednoznaczna) ostateczna,
Ceua oferty powinnabyc wyrazonaw zlotych polskich cyfrowoi slownie- cena netto i brutto.
Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta.Zamawiajacynie dopuszczamozliwosciprowadzeniarozliczen w walutach obcych.

xm. PRZY WYBORZE OFERTY ZAMAWIAJAf::Y BEpZIE SIE, KIEROWAL NASTEFUJACYMI
KRYTERIAMII ICH ZNACZENIEM:

-cena ofertowa -100 %,

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszychwarunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie
kazdegokryterium.
Oferta wypelniajacaw najwyzszymstopniu wymaganiaokreslonegokryterium, otrzymamaksymalna ilosc punktów.
Pozostalym Wykonawcom,spelniajacymwymaganiakryterialneprzypisana zostanie odpowiedniomniejsza liczba punktów.

XIV. OCENA OFERT W KAZDEJ ZLOZONEJ CZE$CI W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGO WYZEJ
KRYTERIUMZOSTANIEDOKONANAWG NASTEPUJA~CH ZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100 punktów w kazdej zlozonej przez
oferenta czesci. Ocena punktowakryterium dokonanazostanie zgodnie z formula:

-Wg kryterium cena:
Cena min.

Wc = x 100 pkt,
Cena ofer.

Za oferte najkorzystniejszauznana zostanie oferta, która w sumieuzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacymoze zadac od Wykonawcypisemnychwyjasnien dotyczacychtresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala ocenionajako najkorzystniejszaw oparciu o podane kryteria
wyboru.
Zamawiajacy powiadomi na pismie o wynikach postepowania wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie
zamówienia.
WybranemuWykonawcyzamawiajacyokresli miejsce i termin podpisaniaumowy.

xv. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSLUGUJAf::YCHWYKONAWCY W TOKU
POSTEJ'OWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO
W toku postepowaniao udzieleniezamówieniaoferentowiprzyslugujasrodki odwolawczeokreslonew Dziale VI ustawy.



1. szara aktowa dwudrzwiowa zamknieta - szer. 80. eJ. 42 wys. 168 cm

- kolor plyty: jasny buk, plyta wiórowa melaminowana 18 mm oklejona obrzezem PCV 2 mm w kolorze plyty
-wysokosc pólek 37 cm (szafa segregatorowa)
-drzwi skrzydlowe zamykane na zamek z zasuwkami
-uchwyty podluzne 96 mm w kolorze srebrny metalik
-cokól z plyty wiórowej z regulacj a poziomu w zakresie do 10 mm
nadstawka na szare - szer. 80. eJ. 42 wys. 72 cm

- kolor plyty: jasny buk, plyta wiórowa melaminowana 18 mm oklejona obrzezem PCV 2 mm w kolorze plyty
-nadstawka 2-pólkowa
- drzwi skrzydlowe zamykane na zamek z zasuwkami
- uchwyty podluzne 96 mm w kolorze srebrny metalik
2. szara ubraniowa dwudrzwiowa zamknieta - szer. 80. eJ. 42 wys. 168 cm
- kolor plyty: jasny buk, plyta wiórowa melaminowana 18 mm oklejona obrzezem PCV 2 mm w kolorze plyty
- drzwi skrzydlowe zamykane na zamek z zasuwkami
-uchwyty podluzne 96 mm w kolorze srebrny metalik, wewnatrz: uchwyt na wieszaki
- cokól z plyty wiórowej z regulacj a poziomu w zakresie do 10 mm
nadstawka na szare - szer. 80. eJ. 42 wys. 72 cm

-kolor plyty: jasny buk, plyta wiórowa melaminowana 18 mm oklejona obrzezem PCV 2 mm w kolorze plyty
-nadstawka 2-pólkowa
- drzwi skrzydlowezamykanena zamekz zasuwkami
-uchwyty podluzne 96 mm w kolorze srebrny metalik
3. stól 2 osobowy - szer. 80. dl. 100. wys. 75 cm
-kolor plyty: jasny buk,

-blat stolu wykonany z plyty wiórowej melaminowanej o grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze plyty
- stól na 4 nogach okraglych metalowych z mozliwoscia regulacji poziomu, kolor nogi: srebrny metalik
4. stól 4 osobowy - szer. 100. dl. 150. wys. 75 cm
- kolor plyty: jasny buk,

- blat stolu wykonany z plyty wiórowej melaminowanej o grubosci 25 mm, oklejonej obrzezem PCV grubosci 2 mm w kolorze plyty
- stól na 4 nogach okraglych metalowych z mozliwosciaregulacji poziomu, kolor nogi: srebrny metalik
5. szafka dwudrzwiowa zamykana - szer. 80. eJ. 42. wys. 74

- kolor plyty: jasny buk

-plyta wiórowa melaminowana 18 mm, obrzeze PCV 2mm w kolorze plyty

- drzwi zamykane na zamek, uchwyty podluzne 96 mm w kolorze srebrnym
6. reeal - szer. 80. eJ. 42. WYs.150

- kolor plyty: jasny buk

-plyta wiórowa melaminowana 18 mm, obrzeze PCV 2 mm w kolorze plyty
7. biurko - szer. 80. dl. 160. wys. 72

-kolor plyty: jasny buk, blat wykonany z plyty wiórowej melaminowanej o gr. 25 mm, obrzeze PCV 2 mm

- stelaz o konstrukcji plycinowej wykonany z plyty wiórowej melaminowanej o grubosci 18 mm

-wysuwana pólka na klawiature, wneka na stacje robocza z lewej strony
8. kontener z szufladami na kólkach szer. 43. eJ. 53. wys. 61

-kolor plyty: jasny buk, plyta wiórowa melaminowana 18 mm

-plyta wierzchniakontenera wykonanaz plyty wiórowej melaminowanejo grubosci25 mm
-trzy szuflady zamykane zamkiem centralnym

80x42x168 11
+ nadstawkana szafe zamknieta 80x42x72 11

2. I szafa ubraniowadwudrzwiowazamknieta 80x42x168 4
+ nadstawkana szafe zamknieta 80x42x72 4

3. stól 2 osobo 80x1O0x75 2
4. stól 4 osobowy 1O0x150x75 1
5. szatka 80x42x72 2
6. regal 3 pólki 80x42x150 1
7. biurko 80x160x72 1
8. kontener z szufladamina kólkach 43x53x6l 3



/Nazwa i adres oferenta, pieczec/
.................................................

/ miejscowosc i data!

OFERTA

ZARZAp POWIATU POZNANSKIEGO
UL. Jackowskiego 18
60-509 Poznan

Odpowiadajac na zaproszenie do wziecia udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawe i montaz mebli biurowych dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu zgodnie z
wymaganiami okreslonymiw SIWZoferujemydostawe mebli, bedacychprzedmiotemzamówieniaza cene:

CENA ZA CALOSCPRZEDMIOTUZAMOWIENIA

cena.. zl, slownie.. zl,
plus podatekVAT %, tj zl,

cenabrutto zl,
slownie zl

Dostawe i montaz mebli biurowych zrealizujemyw terminie Dni
UdzielamyZamawiajacemugwarancji na okres.. miesiecy;
Oswiadczamy, ze zapoznalismysie ze specyfikacjaistotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i
nie wnosimy do niej zastrzezenoraz przyjmujemywarunki w niej zawarte;

4. Oswiadczamy,ze spelniamywarunki udzialu w postepowaniuokreslone w art. 22 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówienpublicznych(Dz.U. Nr 19,poz. 177 z póznozm.);

5. Oswiadczamy,ze uwazamy sie za zwiazanychniniejsza oferta na czas wskazanyw SIWZ.
6.W przypadkuprzyznanianam zamówienia,zobowiazujemysie do zawarcia umowyw miejscu i terminie wskazanym
przez zamawiajacego.
7.0ferta zostala zlozona na stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr do nr

1.
2.
3.

..............
S.Niniejszym informujemy, iz informacje skladajace sie na oferte, zawarte na stronach od do stanowia
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie
moga byc ogólnie udostepnione.
9.Integralna czesc oferty stanowia nastepujacedokumenty:**

1/ .................................................
2/..................................................
3/.................................................
4/................................................
5/..............................................
6/.................................................
7/.................................................

.. .........................................
/upelnomocnieni przedstawiciele oferenta!

Uwaga:
3) Niepotrzebneskreslic

** Jezeli dolaczanesa odpisydokumentów lub ich kopie, to musza byc oneposwiadczoneprzez Wykonawceza
zgodnosc z oryginalem



(

pieczec finnowa oferenta

OSWIADCZENIE

PRZYSTE'UJA~ DO UDZIALUW POSTE,OW ANIU O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIAPUBLICZNEGOW TRYBIEPRZETARGUNIEOGRANICZONEGONA

DOSTAWEJ MONTAZMEBLIBIUROWYCHDLA POTRZEBSTAROSTWAPOWIATOWEGOW POZNANIU

Oswiadczam ze :

1) posiadam uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja obowiazek
posiadania takich uprawnien;

2) posiadam niezbedna wiedze i doswiadczenie oraz potencjal techniczny, a takze dysponuja osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;

3) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia.

Z postepowania o udzielenie zamówienia wyklucza sie:

1) wykonawców, którzy w ciagu ostatnich 3 lat przed wszczeciem postepowania wyrzadzili szkode niewykonujac
zamówienia lub wykonujac je nienalezycie, a szkoda ta nie zostala dobrowolnie naprawiona do dnia wszczecia
postepowania, chyba ze niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest nastepstwem okolicznosci, za które
wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadlosc ogloszono;

3) wykonawców, którzy zalegaja z uiszczeniem podatków, oplat lub skladek na ubezpieczenie spoleczne lub zdro-
wotne, z wyjatkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozlozenie na raty
zaleglych platnosci lub wstrzymanie w calosci wykonania decyzji wlasciwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie
zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo
popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

5) spólki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o
udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

6) spólki partnerskie, których partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo popelnione w
zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

7) spólki komandytowe oraz spólki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestepstwo popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa,
przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci
majatkowych;

8) osoby prawne, których urzedujacego czlonka organu zarzadzajacego prawomocnie skazano za przestepstwo
popelnione w zwiazku z postepowaniem o udzielenie zamówienia, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popelnione w celu osiagniecia korzysci majatkowych;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekl zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o
odpowiedzialnosci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary;

10) wykonawców, którzy nie spelniaja warunków udzialu w postepowaniu, o których mowa wart. 22 ust. 1 pkt 1-3.



2. Z postepowaniao udzieleniezamówieniawyklucza sie równiez wykonawców,którzy:

l) wykonywali czynnosci zwiazane z przygotowaniem prowadzonego postepowania, lub poslugiwali sie w celu
sporzadzeniaoferty osobami uczestniczacymiw dokonywaniutych czynnosci, z wyjatkiem autorów miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego,jezeli przedmiotem postepowania o udzielenie zamówienia sa prace
projektowe wynikajace z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporzadzonych przez tych
autorów;

2) zlozyli nieprawdziweinformacjemajace wplyw na wynik prowadzonegopostepowania;

3) nie zlozyli oswiadczenia o spelnianiu warunków udzialu w postepowaniu lub dokumentów potwierdzajacych
spelnianie tych warunków;

4) nie wniesli wadium, w tym równiez na przedluzony okres zwiazania oferta, lub nie zgodzili sie na przedluzenie
okresu zwiazania oferta.

...............................................................
(pieczec i podpis osoby upowaznionej)


