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Warszawa: Dostawa mebli na Wyposażenie
Informatorium Urzędu Statystycznego Warszawie WA

-2900- 4 2014 SISP-2
OGŁOSZENIE o UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe'

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

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

ogłoszenia w BZP: 166055 '2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenla:

tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, ul. 1 Sierpnia 2t, a2-L34 Warszawa, woj.

mazowieckie, tel. 22 464 22 50, faks 22 846 78 33'

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

sEKcJA II: PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa mebli na wyposażenie Informatorium

Urzędu Statystycznego Warszawie WA -2900- 4 2014 SISP-2'

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) okreśtenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych do

budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie. SPECYFIKACJA

ZAMAWIANYCH MEBLI 1 biurko kształtowe 140cm x8Ocmx12ocm,wysokość 72-76 cm, blat mocowany na

stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z płonowym prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty

wiórowej melaminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeŻemz

PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm

oklejone obrzeŹem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych

rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony uzytkownika, po obu stronach blatu

biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do

boku biurka minimum 50 mm. obrzeze z PCV w kolorze brzozy.10 sztuk 2 biurko kształtowe 160cm x80cm
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x120cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, stelaż z pionowym

prowadzeniem okablowania, blat wykonany z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 25 mm w

kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeŻem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana zpłyty

wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit

pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od

strony uŻytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w

kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. obrzeże z PCV w kolorze brzozy.7

sztuk 3 biurko proste 160cm x80cm, wysokość 72-76 cm, blat mocowany na stelażu stalowym w kolorze Alu

mat, stelaż z pionowym prowadzeniem okablowania, blatwykonany zpłyty wiórowej laminowanej o grubości

młnimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm,

blenda wykonana zpłyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 18 mm oklejone obrzeŻemzPCY

grubości minimum 2 rnm , pulpit pod klawiaturę na prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe

krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z

zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze laminatu, odległość końca blatu do boku biurka

minimum 50 mm. obrzeżez PCVw kolorze brzozy' 13 sztuk4 biurko proste120cmx60cm, wysokość72-76

cm, blat mocowany na stelazu stalowym w kolorze Alu mat, stelaz z pionowym prowadzeniem okablowania,

wykonany zpłytY wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy, płyta robocza

oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm, blenda wykonana z płyty wiórowej laminowanej o

grubości minimun1 18 mm oklejone obrzeżem z PCV grubości minimum 2 mm , pulpit pod klawiaturę na

prowadnicach metalowych rolkowych, półokrągłe krawędzie blatu i półki pod klawiaturę od strony

użytkownika, po obu stronach blatu biurka otwory z zaślepkami maskującymi na kable elektryczne w kolorze

laminatu, odległość końca blatu do boku biurka minimum 50 mm. obrzeŻe z PcVW kolorze brzozy.4 sztuki 5

stolik 80cmx60cm, wysokosć72-76 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr. 25mm na stelażu

stalowym w kolorze w kolorze Alu mat, blat w kolorzebrzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o

grubości minimum 2 mm 1 sztuka 6 stołik 180cmx60cm, wysokość 72-76 cm, blat z płyty wiórowej

melaminowanej o gr, 25mm na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, biat w kolorzebrzozy, płyta robocza

oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm 3 sztuki 7 stolik 140cmx60cm blat z płyty wiórowej

melaminowanej o gr' 25mm na stelażu stalowym w kolorze Alu mat, blat w kolorzebrzozy, płyta robocza

oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2 mm 1 sztuka B stół 2oocmxloocm, wysokość 73-76 cm, blat

stołu wykonany zpłyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy oklejony

obrzeżem PCV o grubości minimum 2 mm osadzony na prostokątnym stelazu w kolorze ALU mat wykonanym

ze stali, półokrągłe krawędzie blatu, nogł stalowe w kolorze stelaza z mozliwością regulacji poziomu' obrzeŻe

z PCV w kolorze brzozy' 1 sztuka 9 stolik okrągły QBOcm, wysokość 73-76 cm, blat z płyty wiórowej

melaminowanej o gr.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o grubości minimum 2

mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 1 sztuka 10 stolik okrągły a80cm, wysokość 60-65 cm,

blat z płyty wiórowej melaminowanej o gr.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza oklejona obrzeżem z PCV o
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grubości minimum 2 mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 1 sztuka 11 stolik okrągły @60cm,

wysokość 60-65 cm, blat z płyty wiórowej melaminowanej o 9r.25mm w kolorze brzozy, płyta robocza

ok|ejona obrzezem z PCV o grubości minimum 2 mm na nodze stalowej w kolorze Alu mat z talerzem 3 sztuki

L2 stół socjalny 1B0cmx60cm, wysokość 73-76 cm, blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej o

grubości minimum 25 mm w kolorze brzozy oklejony obrzezem PCV o grubości minimum 2 mm osadzony na

prostokątnym stelażu w kolorze ALU mat wykonanym ze stali, półokrągłe krawędzie blatu, nogi stalowe w

kolorze stelaża z możliwością regulacji poziomu. obrzeże z PCV w kolorze brzozy.1 sztuka 13 S1 regał

wysoki z dolną szafką zamkniętą 80cmx43cmx1B5cm, materiał, z którego ma być wykonany regał- płyta

wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona obrzeżem PCV o grubości

minimum 1 mm, półki wykonane z płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze

brzozy równomiernie rozmieszczone, 2 półki Wyjmowane a środkowa półka zamontowana na stałe, ścianka

tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec

górny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej

obrzeŹem z PCV o grubości minimum m1 mm, drzwiczki montowane na 2 zawiasach, regał powinien posiadać

zamek patentowy imozliwość regulacji poziomu. obrzeŻe z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w

kolorze ALU mat. Zapięcie do montażu do opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego

złączenia dwóclr regałów razem. 16 sztuk 14 52 szafka niska 80cmx43cmx78cm materiał, z którego ma być

wykonana biblioteczka- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozY, oklejona

obrzeżem PCV o grubości minimum 1 mm, 2 półki wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości

minimum 18 mm w kolorze brzozy, równomiernie rozmieszczone, dolna półka wyjmowana a górna półka

zamontowana na stałe, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4 mm od wewnątrz kolor biały mocowana

na drewno wkręty, Wieniec aórny i dolny wykonany z płyty wiórowej laminowanej o grubości minimum 28

mm w kolorzebrzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum m1 mm, drzwiczki montowane na 2

zawiasach, szafka powinna posiadać zamek patentowy i możliwość regulacji poziomu' obrzeże z PCV w

kolorze brzozy' Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. 16 sztuk 15 53 szafka wysoka zamknięta

80cmx43cmx185cm, materiał, z którego ma być wykonana szafka- płyta wiórowa melaminowana o grubości

minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona obrzezem PCV o grubości minimum 1 mm, półki wykonane z

płyty wiórowej melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy równomiernie rozmieszczone, 3

półki wyjmowane a środkowa półka zamontowana na stałe, ścianka tylna z pilśni o 9rubości minimum 2,4 mm

od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, wieniec aórny i dolny wykonany z płyty wiórowej

iaminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum

m1 mm, drzwiczki montowane na 3 zawiasach, szafa powinna posiadać zamek patentowy i możliwość

regulacji poziomu' obrzeŻe z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. Zapięcie do

montażu do opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego złączenia dwóch

regałów/szafek razem' 7 sztuk 16 SU szafa ubraniowa 80cmx43cmx 185cm, materiał, z którego ma być

wykonana szafa- płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejona
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obrzeżem PCV o grubości minimum 1mm, półka białaz wieszakiem wykonana zpłyty wióroweJ

melaminowanej o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, ścianka tylna z pilśni o grubości minimum 2,4

mm od wewnątrz kolor biały mocowana na drewno wkręty, Wieniec górny i dolny wykonany z płyty wiórowej

laminowanej o grubości minimum 28 mm w kolorze brzozy oklejonej obrzeżem z PCV o grubości minimum

m1 mm, drzwiczki montowane na 3 zawiasach, szafa powinna posiadać zamek patentowy i możliwość

regulacji poziomu. obrzeŻe z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat' Zapięcie do

montażu dla opcjonalnego przymocowania do ściany i zapięcie do opcjonalnego złączenia dwóch regałów/szaf

razem B sztuk 17 SP szafka pomocnik- pod biurkowa 42cmx57cmx60cm, materiał, z którego ma być

wykonany pomocnik - płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, oklejony

obrzeŹem z PCV o grubości minimum 1 mm, front szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości

minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejone obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, ścianka tylna i dna

szuflad wykonane z pilśni o grubości minimum 2,4 mm, Wewnętrzne dna szuflad w kolorze białym mocowane

na drewno wkręty, szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych, podstawa na 4 kółkach, zamek

centralny, piórnik. obrzeŻe z PCV w kolorze brzozy. Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat' 12 sztuk 18 SP_1

szafka pomocnik-wolnostojąca 42cmx57cm(wysokość dopasowana do biurka) , materiał z którego ma być

wykonany pomocnik - płyta wiórowa melaminowana o grubości minimum 18 mm w kolorze brzozy, oklejony

obrzeżem z PCV o grubości minimum ]- mm, front szuflad wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości

minimum 18 mm w kolorze brzozy oklejone obrzeżem z PCV o grubości minimum 1 mm, ścianka tylna i dna

szuflad wykonane z pilśni o grubości minimum 2,4 mm, wewnętrzne dna szuflad w kolorze brzozy mocowane

na drewno wkręty, szuflady na prowadnicach rolkowych metalowych, podstawa na 4 nogach, zamek

centralny, piórnik. obrzeze z PCV w kolorze brzozy' Uchwyty metalowe w kolorze ALU mat. 18 sztuk 19 stolik

pomocnik B0cmx60cm (wysokość dopasowana do biurka), blat z płyty wiórowej melaminowanej o 9r' 25mm

w kolorze brzozy na stelażu stalowym w kolorze ALU mat. 2 sztuki 20 F fotel 82cmx76cmx73cm

wypoczynkowy kryty tkaniną nie gniotącą się trudno zapalną zaimpregnowaną teflonem(zdejmowane pokrycie

-2 komplety), odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale' Kolor tkaniny do uzgodnienia z

upowaŻnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety co najmniej 5

kolorów zawierającej m.in. odcienie niebieskiego, szarości i pomarańczy. Fotel ma być wykonany z

wodoodpornej płyty wiórowej, sklejka, Lita sosna. Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej

spręzystości (zimna pianka) min 35 kg/m3, Pianka poliuretanowa min 30 kg/m3, Watolina poliestrowa,30olo

ciętej pianki poliuretanowej/70o/o włókien poliestrowych Poduszka tylna: 30o/o ciętej pianki

polłuretanowej/7Oo/o włókien poliestrowych Poduszka oparcia: Pianka poliuretanowa min 20 kg/m3, watolina

poliestrowa Podwójnie spawane kieszenie spręzynowe: stal. Nogi do kanapy lity buk, barwione lakierem

poliuretanowo - akrylowym w kolorze brzozy lub stalowe barwyALU mat. 11 sztuk2l F2 kanapa

2t2cmx76cmx73cm, kryta nie gniotącą się, trudno zapalną tkaniną' zaimpregnowaną teflonem (zdejmowane

pokrycie -2 komplety), odporność na ścieranie: min 35 000 cykli Martindale. Kolor tkaniny do uzgodnienia z

upowaznionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety, co najmniej 5

http : I lbzpl.por1al. uzp. gov.pl/index.php?o glo szenie:ZP -403 &strona:7 2014-r0-07



Przesyłanie ogłoszeń Strona 5 z 6

kolorów zawierającej m'in, odcienie niebieskiego, szarości i pomarańczy. Kanapa ma być wykonana z

wodoodpornej płyty wiórowej, sklejka, Lita sosna Poduszka siedziska: Pianka poliuretanowa o wysokiej

sprężystości (zimna pianka) min 35 kg/m3, Pianka poliuretanowa min 30 kglm3, Watolina poliestrowa,30o/o

ciętej pianki poliuretanowejl7Oo/o włókien poliestrowych Poduszka tylna: 30o/o ciętej pianki

poliuretanowej/7\o/o włókien poliestrowych Poduszka oparcia: Pianka poliuretanowa min 20 kg/m3, watolina

poliestrowa Podwójnie spawane kieszenie sprężynowe: stal. Nogi do kanapy lity buk, barwione lakierem

poliuretanowo - akrylowym w kolorze brzozy lub stalowe barwy ALU mat. 1 sztuka 22 stolik 60cmx60cm,

wysokość 60_65 cm, b|at z płyty wiórowej melaminowanej gr.25mm w kolorze brzozy na stelażu stalowym w

kolorze ALU mat 3 sztuki 23 krzesło biurowe obrotowe siedzisko i oparcie w kolorze granatowym: tapicerka z

tkaniny trudnozapalnej o gramaturze nie mniejszej niż 215 g/m2, odporność na ścieranie: min 35 000 cykli

Martindale, o właściwościach antystatycznych, szerokie, komfońowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane

oparcie' Mechanizm: możliwośćswobodnego kołysania się, blokada oparcia W pozycji do pracy, płynnie

regulowana wysokość krzesła, regulacja siły oporu oparcia. Podłokietniki : plastikowe podłokietniki' Podstawa

czarna' nylonowa, samohamowne kółka do powierzchni dywanowych lub do powierzchni twardych. Kolor

siedziska do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem Zamawiającego po zawarciu umowy z

przedstawionej palety, co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in. odcienie granatu. Nośność min.120 k9.34

sztuk24 krzesło socjalne, siedzisko ze sklejki profilowanej , stelaż stalowy w kolorze ALU mat, sklejka

grubości min 12 mm barwy brzozy' 6 25 panel dzielący płytowy z mocowaniem,160 cm x 40cm, z

poduszkami tkaninowymi po obu stronach panelu, wykonany zpłyty wiórowej nin. 18 mm, tapicerowanej

tkaniną trudnozapalną barwy granatowej. Kolor płyty melaminowanej -brzoza. 4 sztuki 26 krzesło

konferencyjne , stelaż krzesła wykonany z drewna bukowego w kolorze brzozy, siedzisko ioparcie

tapicerowane tapicerką z tkaniny trudnozapalnej o gramaturze nie mniejszej niż2I5 g/m2, odporność na

ścieranie: min 35 0O0 cykli Martindale, o właściwościach antystatycznych, szerokie, komfortowe siedzisko i

ergonomicznie wyprofilowane oparcie. Kolor siedziska do uzgodnienia z upoważnionym pracownikiem

Zamawiającego po zawarciu umowy z przedstawionej palety co najmniej 5 kolorów zawierającej m.in'

odcienie granatu. 19 sztuk Dodatkowo : Meble biurowe powinny cechować się solidnością, ale skromnym i

konserwatywnym wyglądem. Powinny być wykonane W tej samej stylistyce, albo pochodzić z jednej kolekcji,

kompletu lub serii. Mają tworzyć wizualnie zharmonizowaną całość' Zamawiający dopuszcza, aby wieńce w

szafach mogły być wykonane zpłyty o grubości 25 mm, tak jak blaty do biurek istołów orazwyraŻa zgodę na

5olo tolerancję w zakresie wymiarów: długości, szerokości igłębokości po obrysie zewnętrznym foteli i

kanapy. Zamawiający oczekuje, że kanapa i fotele będą pokryte materiałem zaimpregnowanym

politetrafluoroetylenem (PTFE) lub inną substancją, której zastosowanie da cechy funkcjonalne pokrycia' jakie

daje impregnacja PTFE. zamaWiający nie wyraza zgody, aby fotele i kanapa były pokryte ekoskórą lub inną

tkaniną poliestrową pokrytą warstwą plastykowanego polichlorku winylu.

II'4) WspóIny Słownik Zamówień (CPV): 39'13.00.00-2.
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III.L) TRYB UDzIELENIA złrrówrenIA: Przetarg nieograniczony

rrr.2) TNFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak'

projekt/program: Zamówienie publiczne jest dofinasowane z SISP-2 System Informacyjny Statystyki

Publicznej nr PoIG.07.01'oo-oo-o23/13-oo, 7 oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne- budowa

elektronicznej administracji: Program operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-Ż0L3,

sEKcJA IV:' UDZIELENIE ZAMóWIENIA

Iv.1) DATA uDzIELENlA ZAMóWIENIA: 07.10'2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

Iv.4) NAzwA I ADRES WYKoNAWCY' KTóREMU uDzIELoNo ZAMóWIENIA:

Przedsiębiorstwo Handl. Prod' Usł' A.S', ul ogrodowa 2L,42-2oo Częstochowa, kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 73t70,73 PLN'

Iv.6) INFoRMACJA o CENIE WYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTACH z NAJNIżSZĄ I NAJWYżSZĄ

cENĄ

Cena wybranej oferty: 59437,29

' ofeńa z najniższą ceną: 59437 ,2g l olerta z najwyższą ceną: 108783,66

Waluta: PLN.
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