SPECYFIKACJAISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA
PRZETARGNIEOGRANICZONY DO 60.000 EURO
POWIAT POZNANSKI
UL. JACKOWSKIEGO18
60-509 POZNAN
www.bip.powiatpoznan.pl
tel. O61 8410500
fax O61 8480556
zwany dalej "Zamawiajacym"

.

zaprasza do udzialu w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego do kwoty 60.000 Euro, na
podstawie art. 10 w zw. z art. 4a, 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. POSTANOWIENIA OGÓLNE
l. Przedmiotem zamówienia sa dostawy.
2. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert równowaznych.
3. Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych.
4. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych odpowiadajacych poszczególnym czesciom.
5. Wadium nie jest wymagane.
6. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
7. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej.
8. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc udzielenia zamówien uzupelniajacych, o których mowa wart. 67 ustawy.
9. Termin zwiazania oferta wynosi 30 dni. Bieg terminu zwiazania oferta rozpoczyna sie wraz z uplywem terminu
skladania ofert.

II. OPIS PRZEDMIOTUZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawe i montaz mebli dla potrzeb Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego
w Mosinie tj:
Czesc I krzesla i taborety

-

Czesc II

- sofy i kanapy

Czesc III - meble

1. Szczególowyopis przedmiotu zamówienia zawartyjest w zalacznikunr l do niniejszej specyfikacji.
III. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: 14 dni od daty podpisania umowy
IV. OPIS WARUNKÓW UDZIALU W POSTF;POW ANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKÓW:
l. O zamówienie moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy:
l) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dzialalnosci lub czynnosci, jezeli ustawy nakladaja
obowiazek posiadania takich uprawnien
2) posiadaja niezbedna wiedze i doswiadczenie, oraz dysponuja potencjalem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
3) znajduja sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajacej wykonanie zamówienia
4) nie podlegaja wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia
2. 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.
3. Zamawiajacy wzywa wykonawców, którzy w okreslonym terminie nie zlozyli oswiadczen i dokumentów
potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu lub którzy zlozyli zawierajace bledy, do ich
uzupelnienia w wyznaczonym terminie, chyba ze, mimo ich uzupelnienia skutkowaloby uniewaznieniem postepowania.
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4. Z zastrzezeniem art. 26 ust. 3 ustawy, nie spelnienie chociazby jednego z w/w warunków skutkowac bedzie
wykluczeniem Wykonawcy z postepowania, a oferta Wykonawcy wykluczonego traktowana bedzie jako
odrzucona.
V. OSOBAMI UPRAWNIONYMI PRZEZ ZAMAWIAJACEGO DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI SA:
Adam Habrylo - Z-ca Dyrektora Wydzialu Administracyjnego
tel. (061) 8410 672
Oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 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.habrylo@powiatpoznan.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@powiatpoznan.pl
pod warunkiem niezwlocznego
potwierdzenia tresci zapytania na pismie (np. przeslania wlasnorecznie podpisanego zapytania poczta).
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 Warunków Zamówienia bez wskazania zródla zapytania, a w przypadku zamieszczenia specyfikacji na stronie
internetowej - równiez na tej stronie.

VI. W SZCZEGÓLNIEUZASADNIONYCHPRZYPADKACH.PRZED UPLYWEM TERMINU SKLADANIA
OFERT.ZAMAWIAJACYMOZE ZMODYFIKOWACTRESC SPECYFIKACJIISTOTNYCHWARUNKÓW
ZAMÓWIENIA.
Dokonana modyfikacje Zamawiajacy przekaze niezwloczniewszystkim Wykonawcom, którym doreczono Specyfikacje
Istotnych Warunków Zamówienia.
W przypadku,gdy zmiana powodowac bedzie koniecznoscmodyfikacji oferty, Zamawiajacyprzedluzy termin skladania
ofert z uwzglednieniemczasu niezbednego do wprowadzeniatych zmian w ofertach.
VII. W SZCZEGÓLNIEUZASADNIONYCHPRZYPADKACH.PRZED UPLYWEM TERMINU
SKLADANIAOFERT. ZAMAWIAJACYMOZE ZMODYFIKOWACTRESC DOKUMENTÓW
SKLADAJACYCHSIE NA SPECYFIKACJEISTOTNYCHWARUNKÓWZAMÓWIENIA.
O kazdej ewentualnej zmianie, zamawiajacy powiadomi niezwlocznie kazdego z uczestników postepowania. W
przypadku, gdy zmiana powodowac bedzie koniecznosc modyfikacji oferty, zamawiajacy moze przedluzyc termin
skladania ofert.
VIII. OFERTENALEZY ZLOZYCW DWÓCH ZAMKNIETYCHKOPERTACHW SIEDZIBIE
ZAMAWIAJACEGOUL. JACKOWSKIEGO18.60-509 POZNANPOKÓJ 002 KANCELARIASTAROSTWA
DO DNIA
GODZ.
Koperte zewnetrzna,nie oznakowananazwa Wykonawcynalezy zaadresowac:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu ul. Jackowskiego 18,60-509 Poznan "Oferta w postepowaniu na dostawe mebli dla
potrzeb Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczegow Mosinie.
czesc
Nie otwierac przed dniem:
GODZ.
".
- Koperta wewnetrznaoprócz opisuj.w. winna zawieracnazwe i adres Wykonawcy.
- Konsekwencjezlozenia oferty nie zgodnie z w/w opisem ponosi oferent.
Oferta zlozona po terminie zostanie zwróconaWykonawcybez otwierania.
IX. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferte nalezy zlozyc wg formularza ofertowego stanowiacego zalacznik nr 2A i/lub 2B i/lub 2C do niniejszej SIWZ.
2. Tresc zlozonej oferty musi odpowiadac tresci SIWZ.
3. Oferta powinna byc napisana w jezyku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwala i czytelna
technika oraz podpisana przez osobe(y) upowazniona do reprezentowania firmy na zewnatrz i zaciagania zobowiazan w
wysokosci odpowiadajacej cenie oferty.
4. Wykonawca ma prawo zlozyc tylko jedna oferte
5. oferta i zalaczniki do oferty musza byc podpisane przez upowaznion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
6.W przypadku skladania dokumentów w formie kopii, musza one byc poswiadczone za zgodnosc oryginalem przez
upowaznion(ego) ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.
7. Poswiadczenie za zgodnosc z oryginalem winno byc sporzadzone w sposób umozliwiajacy identyfikacje podpisu ( np.
wraz z imienna pieczatka osoby poswiadczajacej kopie dokumentu za zgodnosc z oryginalem)
8. W przypadku poswiadczenia za zgodnosc z oryginalem kopii dokumentów przez osob(e)y nie wymienio(a)e w
dokumencie rejestracyjnym( ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do oferty dolaczyc stosowne pelnomocnictwo.
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Pelnomocnictwo powinno byc przedstawione
oryginalem kopii.

w formie oryginalu

lub poswiadczone

notarialnie

za zgodnosc z

9. Kazda zapisana strona oferty musi byc ponumerowana kolejnymi numerami. Dopuszcza sie wlasna numeracje
kosztorysów ofertowych pod warunkiem zachowania ciaglosci numeracji.
10. Zamawiajacy zaleca, aby oferta wraz z zalacznikami byla zestawiona w sposób umozliwiajacy jej samoistna
dekompletacje ( bez udzial osób trzecich) oraz uniemozliwiajacy zmiane jej zawartosci bez widocznych sladów
naruszenia, np. cala oferte Wykonawca moze przesznurowac, a konce trwale zabezpieczyc zszyc wszystkie strony
oferty na co najmniej dwie zszywki itp.;
11. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekscie oferty ( w tym zalacznikach do oferty) musza byc podpisane przez
osob(e) y podpisujc(a)e oferte. Podpis winien byc naniesiony w sposób umozliwiajacy jego identyfikacje ( np. wraz
z imienna pieczatka)

12. Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Prawo zamówien publicznych oferty skladane w
postepowaniu o zamówieniepubliczne sa jawne i podlegaja udostepnieniuod chwili ich otwarcia:
13. Wykonawcy ponosza wszelkie koszty zwiazane z przygotowaniemi zlozeniem oferty, z zastrzezeniem art. 93
ust. 4 ustawy.
X. MODYFIKACJAI WYCOFANIEOFERTY
1) Wykonawca moze wprowadzic zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupelnienia do zlozonej oferty pod warunkiem,
ze Zamawiajacy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem skladania
ofert.
2) Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi byc zlozone wg takich samych zasad jak skladana oferta (patrz
rozdzial VIII SIWZ) tj. w zamknietej kopercie, odpowiedniooznakowanejz dopiskiem ZMIANA
3) Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostana otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadzil zmiany i po stwierdzeniupoprawnosciprocedury dokonania zmian, zostana dolaczone do oferty.
4) Wykonawca ma prawo przed uplywem terminu skladania ofert wycofac sie z postepowania przez zlozenie
pisemnego powiadomienia (wg zasad takich samych jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie
"WYCOFANIE"
5) Koperty oznakowane w ten sposób beda otwierane w pierwszej kolejnosci po stwierdzeniu poprawnosci
postepowania Wykonawcy oraz zgodnosci ze zlozonymi ofertami; koperty wewnetrzne ofert wycofywanych nie
beda otwierane.
XI. OTWARCIEOFERT NASTAPI DNIA
O GODZ.
m. W SIEDZIBIEZAMAWIAJACEGO
UL. JACKOWSKIEGO1860-509 POZNAN.NR SALI 315. PIETRO III.
Wykonawcy moga uczestniczyc w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy przy
otwieraniu ofert, zamawiajacy przesle informacjez otwarcia ofert, najego pisemny wniosek.
XII. OFERTA MUSI ZAWIERACNASTEPUJACEDOKUMENTYI OSWIADCZENIA:
1) wypelniony formularz ofertowy wg zalaczonego druku (na kazda czesc, na która oferent zamierza zlozyc
oferte, musi zostac zlozony oddzielny formularz) ze szczególowa kalkulacja w przypadku gdy dana czesc
sklada sie z kilku dostaw.
2) aktualny odpis z wlasciwego rejestru lub zaswiadczenie o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej
potwierdzajacy, iz Wykonawca prowadzi dzialalnosc w zakresie wykonywania prac objetych zamówieniem
wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uplywem terminu skladania ofert,
3) oswiadczenie, ze Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, okreslone wart. 22 ust. 1 ustawy [na
formularzu ofertowym];
4) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3-ch lat dostaw tozsamych z przedmiotem niniejszego zamówienia, a
jezeli okresprowadzeniadzialalnoscijest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz zalaczenie minimum 2 dokumentów potwierdzajacych, ze dostawy te zostaly
wykonane nalezycie;
5) oswiadczenieo warunkach gwarancji.
6) szczególowyopis oferowanychmebli mebli.
7) zaakceptowanyprojekt umowy stanowiacy zalacznik do niniejszej siwz.

-

XIII. OPIS SPOSOBUOBLICZANIACENY
Oferent w przedstawionej ofercie winien zaoferowac cene kompletna, jednoznaczna i ostateczna, uwzgledniajaca
ostateczny produkt.
Cena oferty powinna byc wyrazona w zlotych polskich cyfrowo i slownie - cena netto i brutto.
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Cena oferty zawiera wszystkie koszty niezbedne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez
Oferenta.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci prowadzenia rozliczen w walutach obcych.

XIV. PRZY WYBORZE OFERT ZAMAWIAJACYBEDZIE SIE KIEROWALNASTEPUJACYM
KRYTERIUMI ICH ZNACZENIEM:

-

cena ofertowa -100 %,
Oferta wypelniajaca w najwyzszym stopniu wymagania okreslonego kryterium, otrzyma maksymalna ilosc punktów.
Pozostalym Wykonawcom,
punktów.

spelniajacym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio

mniejsza liczba

XV. OCENA OFERT W ZAKRESIE PRZEDSTAWIONEGOWYZEJ KRYTERIUMZOSTANIE
DOKONANA DLA KAZDEJ CZESCIWG NASTEPUJACYCHZASAD:
W zakresie kryterium oferta moze uzyskac od oceniajacego czlonka Komisji maks. 100 punktów. Ocena punktowa
kryterium dokonanazostanie zgodnie z formula:

- Wg kryterium

cena:
Cena najnizsza sposród zlozonych ofert

Cena

=

n

x 100pkt,

Cena badanej oferty
Za oferte najkorzystniejsza uznana zostanie oferta, która uzyska najwieksza ilosc punktów.
W toku oceny ofert zamawiajacy moze zadac od Wykonawcy pisemnych wyjasnien dotyczacych tresci zlozonej oferty.
Zamawiajacy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w
ustawie - Prawo zamówien publicznych oraz SIWZ i zostala oceniona jako naj korzystniej sza w oparciu o podane
kryteria wyboru.
W sytuacji, gdy Zamawiajacy nie bedzie mógl dokonac wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to ze zostaly
zlozone oferty o takiej samej cenie, wezwie Wykonawców, którzy zlozyli te oferty. Do zlozenia w okreslonym przez
niego terminie ofert dodatkowych.
Wykonawcy skladajacy dodatkowe oferty nie moga zaoferowac cen wyzszych niz zaoferowane w zlozonych ofertach.
Zamawiajacy poprawi oczywiste omylki zgodnie z przepisami okreslonymi art. 88 ustawy - Prawo zamówien
publicznych. O poprawieniu oczywistych omylek zamawiajacy powiadomi wszystkich wykonawców. Wykonawcy,
których cena oferty zostala poprawiona zgodnie z Prawem zamówien publicznych w terminie 7 dni od dnia otrzymania
powiadomienia o poprawieniu oczywistych omylek maja obowiazek wyrazic zgode na ich poprawienie. Nie wyrazenie
zgody w wyznaczonym terminie skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.
XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH.
JAKIE POWINNY ZOSTAC DOPELNIONE PRZY
WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO.
l) Zamawiajacy po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi na pismie o wynikach postepowania
wszystkich wykonawców, którzy ubiegali sie o udzielenie zamówienia.
2) Zamawiajacy powiadomi wybranego Wykonawce o miejscu i terminie podpisania umowy.
3) W przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostala wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy, Zamawiajacy
wybierze oferte najkorzystniejsza (z najnizsza cena) sposród pozostalych ofert, chyba ze zachodza przeslanki, o
których mowa wart. 93 ust. l ustawy Prawo zamówien publicznych.

XV". POUCZENIEO SRODKACHOCHRONYPRAWNEJPRZYSLUGUJACYCHWYKONAWCYW
TOKU POSTEPOWANIAO UDZIELENIEZAMÓWIENIAPUBLICZNEGO
W toku postepowania o udzielenie zamówienia, w zwiazku z art. 4a ust.1 ustawy, oferentowi przysluguje srodek
odwolawczyokreslony w Dziale VI rozdziale 2 ustawy.
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