Gmina Michałowo
ul. Wąska 1, 16 – 050 Michałowo, pow. białostocki, woj. podlaskie
tel. 85 713 17 77, fax. 85 713 17 77
Znak sprawy: IG.341-04/10

ZAMAWIAJĄCY
GMINA MICHAŁOWO
ul. Wąska 1
16 – 050 Michałowo
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ PROGÓW USTALONYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8
PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

na realizację zamówienia publicznego numer: IG.341-04/10
pod nazwą
,,Dostawa, montaŜ nowych mebli biurowych oraz usługa polegająca na
przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku
Urzędu Miejskiego w Michałowie.”

ZATWIERDZAM
Marek Nazarko
Burmistrz Michałowa

Michałowo, 13 lipca 2010r.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego:
Gmina Michałowo reprezentowana przez Burmistrza Michałowa
16 – 050 Michałowo ul. Wąska 1, tel./fax /0-85 / 713 17 77
Regon: 000 544 869, NIP: 542 – 10 – 08 – 585
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 715-1515
Adres e-mail: rosinska@michalowo.eu
Strona internetowa: http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
2. Tryb udzielenia zamówienia:
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych – tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem
Marszałka Sejmu z dnia 08 czerwca 2010 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teksu
ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759.
2) Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
szacunkowej poniŜej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3) Podstawa wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art.
39-46 Prawa zamówień publicznych.
4) Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
a) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
b) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz
form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz.
1817).
c) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia
wartości zamówienia publicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1796).
d) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie
kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzaleŜniony obowiązek
Publikacji Wspólnot
przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych
Europejskich (Dz. U. z 2009 r. Nr 224, poz. 1795).
e) Kodeks cywilny.
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.
z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).
3. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i montaŜ nowych mebli biurowych oraz usługa
polegająca na przeniesieniu i dostosowaniu starych mebli biurowych do nowego budynku
Urzędu Miejskiego w Michałowie przy ul. Białostockiej 11. Wykonawca zobowiązuje się
dostarczyć i zamontować przedmiot zamówienia (umowy) zgodnie z opisem przedmiotu
zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć
zamawiającemu do akceptacji próbki kolorów płyt, klamek, nawiasów przed przystąpieniem
do wykonywania przedmiotu zamówienia. Dane dotyczące posiadanych mebli oraz
pomieszczeń mają charakter orientacyjny. Wszelkich pomiarów wykonawca dokonuje sam
we własnych zakresie. Zamawiający wymaga aby na oferowane meble wykonawca udzielił
gwarancji jakości i montaŜu na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy licząc
od dnia protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia.

CPV – 39.13.00.00-2 meble biurowe
Materiały, które zostaną wykonane meble, powinny spełniać wymogi zgodnie z
warunkami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, powinny być fabrycznie nowe i
odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu. Podane w opisie
nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie parametrów jakościowych.
W przypadku materiałów określonych nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem
bądź pochodzeniem, zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równowaŜnych o
parametrach techniczno/eksploatacyjno - uŜytkowych nie gorszych niŜ te, podane pod
pojęciem typu. W przypadku oferowania rozwiązań równowaŜnych w stosunku do rozwiązań
określonych w opisie naleŜy podać wykaz dokumentów potwierdzających ich równowaŜność,
takich jak: atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne. Zamiana materiałów nie moŜe być
podstawą do Ŝądania podwyŜszenia zapłaty. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji
lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji zamówienia oraz ich zakresem, a takŜe
zdobył na własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą
być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
Koszty dokonania wizji poniesie Wykonawca.
4. Części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza moŜliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa
w art. 67 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamówienia uzupełniające nie mogą stanowić więcej niŜ 20% wartości zamówienia
podstawowego i będą polegać na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia.
6. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
7. Termin wykonania zamówienia: do 27 sierpnia 2010r.
8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
8.1. Warunki udziału w postępowaniu:
8.1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – działalność prowadzona na
potrzeby
wykonania
przedmiotu
zamówienia
nie
wymaga
posiadania
specjalnych uprawnień.
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. udokumentują wykonanie w okresie ostatnich
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres działalności jest
krótszy w tym okresie, dostawę co najmniej jednego zamówienia mebli biurowych o
wartości minimum 50 000 zł brutto podobnego do przedmiotu zamówienia.
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym
zakresie,

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - posiadają polisę lub inny dokument ubezpieczeniowy
potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności gospodarczej.

8.1.2. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty
gospodarcze – zgodnie z art. 23 Prawa zamówień publicznych.
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) JeŜeli oferta wspólna złoŜona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w
prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy w sprawie
zamówienia publicznego, zamawiający zaŜąda w wyznaczonym terminie złoŜenia umowy
regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy
czym termin, na jaki została zawarta nie moŜe być krótszy niŜ termin realizacji
zamówienia.
3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielnie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a
pełnomocnictwo do pełnienia takiej funkcji wystawione zostanie zgodnie z wymogami
ustawowymi, podpisane przez prawnie upowaŜnionych przedstawicieli kaŜdego z
wykonawców, winno być dołączone do oferty.
4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w
siwz, dla kaŜdego partnera z osobna, pozostałe składane są wspólnie.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy.
8.1.3. Wykonawcy, którzy nie wykaŜą spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego
uznaje się za odrzuconą.
8.1.4. Z udziału w niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. Oferta wykonawcy
wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.
8.1.5. Zamawiający odrzuca ofertę, jeŜeli:
a) jest niezgodna z umową;
b) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z
zastrzeŜeniem art. 87 ust. 2 pkt 3;
c) jej złoŜenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;
d) zawiera raŜąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
e) została złoŜona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia;
f) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
g) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3;
h) jest niewaŜna na podstawie odrębnych przepisów.

8.1.6. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty wykonawcy zostaną
zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie
zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne.
8.2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wymaganych warunków.
Ocena spełnienia wyŜej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w
oparciu o złoŜone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz
oświadczenia (spełnia – nie spełnia).
9. Informacja o oświadczeniach i dokumentach.
9.1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z
art. 22 ust. 1 z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 2,
3) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o
których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 Prawa zamówień publicznych z
wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 3,
4) wykaz wykonanych dostaw – załącznik nr 4,
5) wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia –załącznik nr 5,
6) polisa (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej)
7) kosztorys ofertowy – załącznik nr 7,
9.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie
zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące
dokumenty:
9.2.1. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert, a w przypadku osób fizycznych oświadczenia wymienionego w pkt.
9.1 pkt 4) niniejszej specyfikacji.
9.2.2. Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu
firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów.
9.2.3. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 9.2.1, składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
upadłości – wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed terminem składania ofert.
9.2.4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złoŜone przed notariuszem, właściwym

organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawionych nie wcześniej niŜ 6
miesięcy przed terminem składania ofert.
9.3. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów.
9.3.1. Wszystkie dokumenty składane w niniejszym postępowaniu mogą być składane w
oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub
osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z
oryginałem”.
9.3.2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie
dokumentów dotyczących kaŜdego z tych podmiotów winny być poświadczone za
zgodność z oryginałem przez te podmioty.
9.3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów.
9.3.4. Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez wykonawcę.
9.3.5. Zamawiający moŜe Ŝądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złoŜona przez wykonawcę kopia dokumentu jest
nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
9.3.6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o
których mowa w niniejszej specyfikacji.
9.3.7. Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez
upowaŜnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z
przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami
prawa.
9.3.8. JeŜeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upowaŜnionego przedstawiciela, jest
on zobowiązany do przedłoŜenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania
prawnego.
9.3.9. Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów –
załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w
szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać
odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnego co do
treści i formy dokumentów.
9.3.10. ZłoŜenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub
mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do
wykluczenia z postępowania.
9.4.

Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeŜonych.

9.4.1. Wszystkie dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
informacji zastrzeŜonych przez składającego ofertę.
9.4.2. Dokumenty niejawne, zastrzeŜone składane w ofercie, wykonawca wydziela lub
oznacza w wybrane przez siebie sposób.

9.4.3. Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja zamawiającego dokona analizy ofert,
które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich
wniosek. Dokumenty złoŜone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem
niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeŜonych przez
składającego ofertę.
9.4.4. Wykonawca nie moŜe zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z
innych aktów prawnych w tym m.in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych.
9.4.5. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r.
Nr 153, z późn. zm. ) poprzez tajemnice przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do
wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne
przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których
przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
10. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŜe osób uprawnionych do
porozumiewania się z wykonawcami.
10.1. W niniejszym postępowaniu obowiązuje pisemność postępowania w rozumieniu art. 27
ustawy Prawo zamówień publicznych, a zatem, wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.
10.2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa w ust. 1
przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną będą traktowane jako złoŜone w
terminie, jeŜeli ich treść dotrze odpowiednio do zamawiającego lub wykonawcy przed
upływem oznaczonego terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Numer
faksu, strona internetowa oraz poczta elektroniczna zamawiającego zostały podane w pkt I
specyfikacji.
10.3. W razie potrzeby złoŜenia oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a takŜe
uzyskania dodatkowych informacji dotyczących treści specyfikacji, które w opinii
wykonawców okaŜą się niezbędne do przygotowania ofert, moŜna zwracać się do Roman
Kalinowski lub Anna Hanasiuk, e-mail: kalinowski@michalowo.eu tel./fax. 085 7131-777,
w godz. 9:00-14:00.
10.4.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest
Zamawiającego
pokój
Nr
2
oraz
na
stronie
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl

w siedzibie
internetowej:

10.5. Wykonawca moŜe zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie,
w terminie określonym w art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy, chyba Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści
SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŜ do końca dnia, w którym upływa połowa
wyznaczonego terminu składnia ofert.
10.6. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaŜe Wykonawcom, którym
przekazał SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz umieści na stronie internetowej
http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl
10.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści SIWZ. Zmiana
moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku
wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Zamawiającego – http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl oraz niezwłocznie przekazana
wszystkim Wykonawcom, którym została przekazana SIWZ.

10.6.JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na
wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŜy termin składania ofert i
poinformuje o tym Wykonawców na stronie internetowej.
11. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
12. Termin związania ofertą:
12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego moŜe przedłuŜyć termin
związania ofertą, z tym Ŝe Zamawiający moŜe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem
terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyraŜenie zgody na przedłuŜenie
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŜszy jednak niŜ 60 dni.
13. Opis sposobu przygotowywania ofert:
13.1. Wykonawca moŜe złoŜyć tylko jedną ofertę.
13.2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złoŜeniem oferty ponosi Wykonawca,
niezaleŜnie od wyniku postępowania.
13.3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona
przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej Specyfikacji.
13.4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik
nr 1 do niniejszej Specyfikacji.
13.5. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub
ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
13.6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno
ponumerowane i na kaŜdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do składania
oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na ostatniej stronie oferty
podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy.
13.7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę
(osoby) podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
13.8. Oferta powinna być złoŜona w zamkniętej nieprzeźroczystej kopercie oznaczona hasłem
< Nazwa Wykonawcy i jego Adres >
Urząd Miejski w Michałowie
ul. Wąska 1
16-050 Michałowo
Oferta przetargowa na: „Dostawa i montaŜ mebli”
,,nie otwierać przed 21.07.2010 r. godz. 1015’’
14. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

14.1. Miejsce oraz termin składania ofert.
Oferty naleŜy składać:
14.1.1. bezpośrednio w siedzibie zamawiającego, w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w
Michałowie codziennie w dni robocze, w godz. 7.15 - 15.15,
14.1.2. za pośrednictwem poczty, na adres wskazany w pkt 1 specyfikacji.
14.1.3.termin wpływu ofert do siedziby zamawiającego (niezaleŜnie od wybranej przez
wykonawcę, wymienionej wyŜej, formy składania) upływa 21 lipca 2010 roku, godz.
10:00
14.1.4 zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŜona po terminie.
14.2. Miejsce oraz termin otwarcia ofert:
14.2.1. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21 lipca 2010 roku o godz. 10:15 w siedzibie
zamawiającego - Sala narad.
14.2.2.Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku
nieobecności oferenta przy otwarciu ofert, zamawiający prześle oferentowi
informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy, na jego wniosek.
15. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.
15.1 Zamawiający informuje, Ŝe w sytuacji, gdy mowa jest o cenie - naleŜy przez to rozumieć
cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97,
poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302).
15.2 Zamawiający informuje, Ŝe za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w
niniejszej specyfikacji, ustala się wynagrodzenie kosztorysowe,
ustalone na
podstawie przedłoŜonego do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o wykaz
mebli, które stanowi część składową niniejszej specyfikacji.
15.3 Wykonawca określi ceny na wszystkie elementy zamówienia wymienione w
„kosztorysie ofertowym", który po wypełnieniu przez wykonawcę stanowić będzie
kosztorys ofertowy jako załącznik do oferty według następujących zasad:
- pozycje kosztorysu ofertowego zachowają kolejność, opis i jednostki miary,
- wszystkie pozycje muszą zawierać cenę jednostkową,
15.4 Wszystkie wartości określone w kosztorysie ofertowym oraz ostateczna cena oferty
muszą być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.5 Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje
odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości
pozycji spowoduje odrzucenie oferty.
15.6 Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu
ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez wykonawcę muszą być
zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie moŜe
być niŜsza niŜ koszty własne lub koszty wytworzenia.
15.7 Podane ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną podwyŜszeniu w
czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.
15.8 Cena oferty winna być wyraŜona w złotych polskich (PLN) i wszelkie wartości naleŜy
podać w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. Cena w
formularzu ofertowym winna odzwierciedlać cenę wyliczoną w kosztorysie
ofertowym. Wykonawca podaje cenę netto, podatek od towarów i usług (VAT w %)
oraz cenę brutto. Zamawiający do ustalenia ceny oferty przyjmuje cenę brutto
uwzględniającą podatek od towarów i usług.

15.9 W sytuacji, gdy Zamawiający stwierdzi, iŜ zachodzi podejrzenie, Ŝe Wykonawca
zaoferował raŜąco nisko cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zgodnie z art.
90 ust. 1 ustawy, w celu dokonania weryfikacji tego podejrzenia, zwróci się do
Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów
oferty mających wpływ na wysokość ceny. Wykonawca będzie zobowiązany do
udzielenia wyjaśnień w terminie określonym w wezwaniu. JeŜeli Wykonawca nie
złoŜy wyjaśnień w określonym terminie lub jeŜeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z
dostarczonymi dowodami potwierdzi, Ŝe oferta zawiera raŜąco niską cenę w stosunku
do przedmiotu zamówienia, Zamawiający odrzuci jego ofertę. Zamawiający,
oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności
oszczędność metody wykonania zamówienia.
15.10 Stawkę podatku VAT naleŜy określić zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zastosowanie
przez wykonawcę stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnego z przepisami
ustawy o podatku od towarów i usług spowoduje odrzucenie oferty. Na
przedmiotowe zamówienie obowiązuje obecnie stawka podatku VAT w wysokości
22%.
15.11 JeŜeli Zamawiającemu zostanie złoŜona oferta, której wybór prowadziłby do
powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku
od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej
ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
16. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
16.1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
16.2. W odniesieniu do oferentów, którzy spełnili postawione warunki komisja dokona oceny
ofert na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium oceny: najniŜsza cena 100%
Oferta najtańsza otrzyma 100 pkt. Pozostałe proporcjonalnie mniej według wzoru:
Minimalna cena brutto
liczba punktów = ------------------------------------------------ x 100 pkt x 100%
Cena ofertowa brutto

16.3. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych
punktów w oparciu o ustalone kryterium) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe
oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość punktów.
16.4 Sposób oceny ofert.
Przy ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej komisja przetargowa będzie
postępować zgodnie z wymaganiami ustawy oraz kierować się przesłanką określoną w
kryterium oceny ofert.
17. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

17.1. Zamawiający zawrze umowę z wybranym wykonawcą w terminie nie krótszym niŜ 5
dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niŜ przed
upływem terminu związania ofertą.
17.2. JeŜeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie się uchylał od zawarcia
umowy, zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez
dokonywania ich ponownej oceny, chyba, Ŝe wystąpią przesłanki do uniewaŜnienia
postępowania.
17.3. Zamawiający zawiadomi na piśmie wybranego wykonawcę o miejscu i terminie
podpisania umowy.
18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
Zamawiający nie wymaga składania zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy.
19. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy,
jeŜeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie
zamówienia publicznego na takich warunkach
19.1. Warunki umowy będą zgodne z warunkami określonymi przepisami ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisami Kodeksu Cywilnego.
19.2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy
nie leŜy w interesie publicznym, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy, zamawiający moŜe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości
o tych okolicznościach.
19.3. W przypadku, o którym mowa w pkt. 19.2 wykonawca moŜe Ŝądać wyłącznie
wynagrodzenia naleŜnego z tytułu wykonania części umowy.
19.4. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie i sposób
określony w art. 94 ustawy Prawo zamówień publicznych.
19.5. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści
niniejszej specyfikacji oraz danych w ofercie.
19.8. Ogłoszenie zawierające informacje o udzieleniu zamówienia Zamawiający niezwłocznie
zamieści w swojej siedzibie w miejscu publicznie dostępnym oraz na swojej stronie
internetowej.
19.9. JeŜeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy,
Zamawiający wybiera tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyŜszą ilość punktów.
19.10. Zamawiający dopuszcza moŜliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. MoŜe mieć to
miejsce w sytuacji zaistnienia niŜej podanych okoliczności powodujących konieczność
dokonania takich zmian, których nie moŜna było przewidzieć w chwili przygotowania
niniejszego postępowania przetargowego. Zamawiający dopuszcza moŜliwość zmian umowy
w zakresie § 12 pkt 2 zawartym w wzorze umowy.
20. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
20.1 Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu
przysługują wykonawcom, a takŜe innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w
uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli bądź mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia
przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia przysługują równieŜ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 154 pkt 5 ustawy.

20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności,
do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
20.4. W postępowaniu o wartości zamówienia mniejszej niŜ kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
b)opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
d) odrzucenia oferty odwołującego;
20.5. W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
20.6. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
20.7. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.
21. Postanowienia końcowe.
21.1. Zasady udostępniania dokumentów:
Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie
prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu
(jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji
zastrzeŜonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać
się będzie wg poniŜszych zasad: - zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złoŜeniu
pisemnego wniosku - udostępnienie moŜe mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego
oraz w czasie godzin jego urzędowania.
21.2. Do spraw nie uregulowanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień
Publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.
22. Załączniki:
1. Formularz ofertowy.
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy PZP.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania
o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1.
4. Wykaz dostaw.
5. Wykaz osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
6. Projekt umowy.
7. Opis przedmiotu zamówienia.
8. Kosztorys ofertowy.

