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Warszawa: Dostawa mebli na Wyposażenie
Informatorium Urzędu Statystycznego W Warszawie WA_

29OO- 4 l2OL4 I S.I'SP-Z
OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia : nieobowiązkowe.

ogłoszenie dotyczy; zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul, 1 Sierpnia2t,02-t34 Warszawa, woj'

mazowieckie, tel. 022 4642317, faks 022 8467833.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://warszawa.stat.9ov'pl

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

rr.r; oxneśLENIE PRzEDMIoTu złuówrrnrł
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa mebli na wyposażenie

Informatorium Urzędu Statystycznego w Warszawie WA_ 2900- 4 /2014 / SISP_2.

II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: biurko kształtowe 140cm

x80cmx12gcm,wysokość 72-76 cm 10 sztuk, biurko kształtowe 160cm x8Ocm x120cm, wysokość 72-76 cm 7

sztuk, biurko proste 16ocm x80cm, wysokość 72-76 cm 13 sztuk, biurko proste120cmx60cm , wysokość72'

76 cm 4 sztuki, stolik 80cmx60cm, wysokość72-76 cm 1 sztuka, stolik 180cmx60cm, wysokość 72'76 cm 3

sztuki, stolik 140cmx60cm wysokość 72-76 cm 1 sztuka, stół 200cmx100cm, wysokość73-76 cm 1 sztuka,

stolik okrągłY @Bocm, wysokość 73-76 cm 1 sztuka, stolik okrągły o80.cm, wysokość 60_65 cm 1 sztuka,

stolik okrągły a6Ocm, wysokość 60-65 cm 3 sztuki, stół socjalny 180cmx60cm, wysokość 73-76 cm 1 sztuka,

S1 regał wysoki z dolną szafką zamkniętą 80cmx43cmx185cm 16 sztuk, 52 szafka niska 80cmx43cmx78cm

16 sztuk, 53 szafka wysoka zamknięta 80cmx43cmx185cm 7 sztuk, SU szafa ubraniowa 80cmx43cmx 185cm

8 sztuk, SP szafka pomocnik- pod biurkowa 42cmx57cmx60cm 12 sztuk, SP-1 szafka pomocnik-wolnostojąca

42cmx57cm(wysokość dopasowana do biurka) 18 sztuk, stolik pomocnik 80cmx60cm (wysokość dopasowana

do biurka) 2 sztuki, Ffotel 82cmx76cmx73cm wypoczynkowy 11 sztuk, F2 kanapa 212cmx76cmx73cm 1

sztuka, stolik 60cmx60cm, wysokość 60-65 cm 3 sztuki, krzesło biurowe obrotowe 34 sztuk, krzesło socjalne

6 sztuk, panel dzielący płytowy z mocowaniem 160cmx40cm 4 sztuki, krzesło konferencyjne 19 sztuk'

Szacowana wartość zamówienia (netto) wynosi: 73 I70,73 zł.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPv): 39.13.00'00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
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II.r.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: Zakończenie: 20.11.2014.
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM'

III.3) WARUNKI UDzIAŁu W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA ocENY

SPEŁNIANIA TYCH włnunrów

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy

prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZłoŻenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu zgodnie zart.22 ust 1ustawy.

Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia zostanie uznany przez zamawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania z

zastrzezeniem art. 26 ust 3 ustawy' Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń'

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

złoŻenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu zgodnie zart.22 ust 1ustawy.

Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia zostanie uznany przez zamawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania z

zastrzezeniem art. 26 ust 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złozonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.3.3) Potencjał techniczny

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZłoŻenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu zgodnie zart.22 ust 1 ustawy.

Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia zostanie uznany przez zamawiającego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania z

zastrzeżeniem art. 26 ust 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ąłożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie zart.22 ust 1 ustawy.

Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia zostanie uznany przez zamawiając.ego jako

niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania z

zastrzeŻeniern art' 26 ust 3 ustawy' Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów ioświadczeń.
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III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

ZłoŻenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału W postępowaniu zgodnie zart.22 ust 1 ustawy.

Brak załączenia przez wykonawcę oświadczenia zostanie uznany przez zamawiającego jako

niespełnienie Warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania z

zastrzeŻeniem art. 26 ust 3 ustawy. Zamawiający dokona oceny spełniania warunku na zasadzie

formuły spełnia / nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń.

III.4) INFoRMACJA o ośwIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć

WYKoNAWCY w cELu PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARuNKóW UDZIAŁU W PosTĘPoWANIu

OR,AZ 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 przedlożyćz

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, jeŹeli 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 niz 6 miesięcy 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

zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada

takze dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie Wymaganym dla wykonawcy, określonym

w pkt IIL4.2,

III'4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę !ub miejsce zamleszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej' przedkłada:

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

potwierdzający, że:

" nie otwańo jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy

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
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. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia

lutego 2007 r' o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy

grupy kapłtałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

Iv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMóWIENIA

IV.1.t) Tryb udzlelenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

rv.2) KRYTERTA OCENY OFERT

Iv.2'1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena,

IV.3) ZMTANA UMOWY

przewiduje saę istotne zmiany Postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający załącza wzór umowy, stanowiący dodatek nr 3 do SIWZ, który określa dopuszczane zakresy

zmiany w umowie tj. zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonania zmian. Dopuszcza się też

nieistotne zmiany W umowie oraz te, które są korzystne dla zamawiającego, których nie można było

przewidzieć w chwili zawarcia umowy

rv.4) TNFoRMACJ E ADMTNTSTRACYJNE

Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: http ://warszaWa.stat. gov' pllzamowienia-publiczne-us/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Statystyczny w

Warszawie, ul 1 Sierpnia 2I, 02-134 Warszawa,

Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu lub ofert:

2o.o8.2o14 godzina 11l00, miejsce: kancelaria (pok.44) Urząd Statystyczny w Warszawie, ul 1 Sierpnia 21,

02-I34 Warszawa.

IV.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

Iv.4.16) Informacje dodatkowe' W tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków

Unii Europejskiej: Umowa realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

2oo7-2073 (PoIG), 7 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji,

współfinansowane9o przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa będzie finansowana w 85o/o ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz W l5o/o z

polskich środków krajowych (współfinansowanie)' Umowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta projektu

SISP-2, tj. Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich jednostek

organizacyjnych słuzb statystyki publicznej'

yv.4,L7) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi

16

do
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środków z pomocy udzietonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

HandIu (EFTA)' które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
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