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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego , ul. J.
Słowackiego 15, 37-700 Przemyśl, woj. podkarpackie, tel. 0-16 678 39 60, faks 0-16 678 62 91.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.biblioteka.przemysl.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAPROJEKTOWANIE I
WYPOSAŻENIE W SPRZĘT POMIESZCZEŃ CZYTELNI I WYPOŻYCZALNI DLA DZIECI,
WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH ORAZ WYPOSAŻENIE SALI WIELOFUNKCYJNEJ I
POMIESZCZEŃ ZAPLECZA W NOWYM BUDYNKU PRZEMYSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
PRZY Ul. GRODZKIEJ 8.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wyposażenie w meble pomieszczeń bibliotecznych w
nowej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej w systemie ZAPROJEKTÓJ I WYKONAJ.

Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować ,wykonać i zamontować przedmiot zamówienia
(umowy) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 1 wersję koncepcyjną projektu na
wyposażenie w meble biblioteki, tj; regały biblioteczne, meble biurowe jak krzesła , stoliki i inne
elementy wyposażenia, w tym proponowany rodzaj płyt meblowych i innych materiałów wraz z
ofertą cenową zał. nr.3 do SIWZ. Dane dotyczące pomieszczeń w których mają być zamontowane
meble zał.nr.2 do SIWZ mają charakter orientacyjny. Wszelkich pomiarów Wykonawca dokonuje
sam we własnych zakresie. Zamawiający wymaga aby na oferowane meble wykonawca udzielił
gwarancji jakości i montażu na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest wyposażenie w meble
pomieszczeń bibliotecznych w nowej siedzibie Przemyskiej Biblioteki Publicznej w systemie
ZAPROJEKTÓJ I WYKONAJ. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować ,wykonać i
zamontować przedmiot zamówienia (umowy) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu 1
wersję koncepcyjną projektu na wyposażenie w meble biblioteki, tj; regały biblioteczne, meble
biurowe jak krzesła , stoliki i inne elementy wyposażenia, w tym proponowany rodzaj płyt
meblowych i innych materiałów wraz z ofertą cenową zał. nr.3 do SIWZ. Dane dotyczące
pomieszczeń w których mają być zamontowane meble zał.nr.2 do SIWZ mają charakter
orientacyjny. Wszelkich pomiarów Wykonawca dokonuje sam we własnych zakresie.
Zamawiający wymaga aby na oferowane meble wykonawca udzielił gwarancji jakości i montażu
na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia protokolarnego odbioru.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.13.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 26.05.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: . Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium. Kwota
wadium: 6000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Wykonawca, który wykonał w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie dostawy o wartości minimum 100
000 ,00 PLN brutto, do obiektów publicznych w tym co najmniej jednej do biblioteki
publicznej wraz z montażem

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
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;
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 lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, 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;

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 ubezpieczenia 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;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;

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: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 70
2 - za projekt koncepcyjny - 30
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.biblioteka.przemysl.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w Przemyskiej
Bibliotece Publicznej, 37-700 Przemyśl, ul. J. Słowackiego 15, w sekretariacie - I p.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 19.03.2014 godzina 09:30, miejsce: w Przemyskiej Bibliotece Publicznej, 37-700 Przemyśl,
ul. J. Słowackiego 15, w sekretariacie - I p.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

