Ogłoszenie nr 500274857-N-2018 z dnia 16-11-2018 r.
Urząd Miejski w Łapach: Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku
użyteczności publicznej przeznaczonego na cele kulturalno-edukacyjne zlokalizowanego w
Łapach przy ul. Głównej 8
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 622319-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Łapach, Krajowy numer identyfikacyjny 52333000000, ul. ul. gen. Wł.
Sikorskiego 24, 18100 Łapy, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 857 152 251, e-mail
admin@lapy.podlasie.pl, faks 857 152 256.
Adres strony internetowej (url): bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia do budynku użyteczności publicznej
przeznaczonego na cele kulturalno-edukacyjne zlokalizowanego w Łapach przy ul. Głównej 8
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I. 7013.14.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli biurowych oraz wyposażenia do
budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach
zlokalizowanego w Łapach przy ul. Głównej 8. 2. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie:
dostarczenie, rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, wniesienie, montaż i
ustawienie mebli oraz wyposażenia w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego
oraz uprzątnięcie odpadów i opakowań. 3. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji
przedmiotu zamówienia przedstawi próbki materiałów (m.in. płyty meblowej, szkła, materiału

tapicerskiego itp.) do zatwierdzenia przez Zamawiającego. 4. Wykonawca w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia, szczególnie podczas rozładunku, wnoszenia, montażu i ustawiania
mebli i wyposażenia, jest zobowiązany do zabezpieczenia mienia Zamawiającego przed
uszkodzeniem, zabrudzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialność
materialną za wszelkie szkody powstałe na mieniu Zamawiającego w trakcie realizacji
przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia
zobowiązany jest na bieżąco i na własny koszt do usuwania wszelkich powstałych w wyniku
ww. czynności opakowań, odpadów i nieczystości oraz ich wywożenia i utylizacji zgodnie z
obowiązującymi przepisami. 6. Wszystkie odpady powstałe podczas realizacji zamówienia
Wykonawca jest zobowiązany zagospodarować na własny koszt. 7. Wykonawca jest
zobowiązany do pozostawienia udostępnionych przez Zamawiającego pomieszczeń w
nienagannym porządku. 8. Przekazane i oddane przez Wykonawcę Zamawiającemu meble i
wyposażenie muszą być czyste, fabrycznie nowe i nie używane, wolne od wad,
wyprodukowane najwcześniej w 2018 roku i nie mogą być przedmiotem praw osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie ślady zanieczyszczeń powstałych przy
realizacji przedmiotu zamówienia tj.: w trakcie produkcji, transporcie, rozładunku, montażu
oraz naprawić ewentualne ślady uszkodzeń lub wymienić uszkodzone elementy. 9.
Dostarczane meble i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia muszą posiadać
niezbędne aktualne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty higieniczne, świadectwa jakości i
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. 10. Wykonawca
udzieli na dostarczony przedmiot zamówienia gwarancji i rękojmi. Okres gwarancji i rękojmi
wykonawca określi w formularzu ofertowym – załącznik nr 2 do SIWZ. 11. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia zawiera - załącznik nr 1 do SIWZ; 12. Jeżeli w dokumentach
składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy,
towaru lub produktu, Zamawiający – w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji
przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych),
identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar – dopuszcza rozwiązania równoważne
zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w ww. dokumentacji. Jako
rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie
gorszymi od wymaganych, a znajdujących się w dokumentacji. 13. Jeżeli Zamawiający
dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje
minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany
jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do
zapotrzebowanego zastosowania. 14. W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych w
stosunku do rozwiązań określonych w załączniku nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany
jest do wypełnienia wymogu wynikającego z art. 30 ust. 5 ustawy tj.: „Wykonawca, który
powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest
obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone
przez Zamawiającego” oraz podania wykazu dokumentów potwierdzających ich
równoważność, takich jak: certyfikaty, aprobaty techniczne, z podaniem nazwy podmiotu
wydającego oraz terminu ważności dokumentu. 15. Nazwy własne mają jedynie charakter
pomocniczy dla określenia podstawowych parametrów i cech zastosowanych materiałów.
Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią podmiot występuje (lub
występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. 16. Miejsce dostawy: Budynek
użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8. 17.
Zgodnie z art. 30 ust. 9 pkt. 1) Ustawy Pzp, Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu
zamówienia, zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2
Dodatkowe kody CPV: 39131000-9, 39132100-7, 39150000-8, 39113000-7, 39121100-7,
44421300-0, 39711110-3, 39711362-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16/11/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 202893.59
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Marek Józef Mikołowski
Email wykonawcy: mateusz@biuroimeble.com.pl
Adres pocztowy: ul. Przędzalniana 60 A
Kod pocztowy: 15-688
Miejscowość: Białystok
Kraj/woj.: podlaskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 249509.92
Oferta z najniższą ceną/kosztem 249509.92
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 673608.27
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia

podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

