OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych
(t.j.Dz. U. z 2015, poz. 2164 )
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
61-875 POZNAŃ, AL.NIEPODLEGŁOŚCI 10 TEL. 61 85 69 000,
ogłasza przetarg nieograniczony pn.:
Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Sygnatura zamówienia: ZP/035/16
SIWZ dostępna pod adresem:
http://ue.poznan.pl/pl/wspolpraca,c10/zamowienia-publiczne,c115/ogloszenia,c127/
Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie do miejsc wskazanych w załącznikach nr 6 i 7do SIWZ oraz
montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych UEP – zgodnie z opisem i wykazem zawartym w załącznikach nr 6 i
7 do SIWZ.
Zamawiający wymaga wyrobów fabrycznie nowych, pochodzących z bieżącej produkcji, dobrej jakości. Wszystkie ich
elementy powinny być przygotowane na intensywną eksploatację i w związku z tym muszą być wykonane w sposób
gwarantujący trwałość.
Wymiary mebli podane w zał. nr 6 i 7 są przybliżone. Zamawiający dopuszcza możliwość zaproponowania mebli z
niewielkim odstępstwem (rzędu 2%), jeżeli określone w formularzu cenowym miejsce użytkowania będzie na to pozwalało
i za wyjątkiem tych mebli, które stanowią doposażenie do już użytkowanych. Zamawiający wymaga, aby meble stanowiące
doposażenie, były maksymalnie zbliżone stylowo, konstrukcyjnie, kolorystycznie i materiałowo do już użytkowanych.
Szczegółowy wykaz mebli, wymagania techniczne, ilość oraz miejsca dostarczenia określają Formularze cenowe
stanowiące załączniki do SIWZ nr 6. i 7 oraz załącznik nr 8 pn. INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA – SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla Zadania I.
Ewentualne wskazane nazwy produktów mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać
przy pomocy dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń.
Zamawiający wymaga gwarancji: co najmniej 60 miesięcznej na meble oraz co najmniej 24 miesięcznej na krzesła i
fotele.
Zamawiający wymaga w przypadku stwierdzenia uszkodzeń do ich usunięcia przez Wykonawcę w terminie do 72 godzin od
momentu zgłoszenia w dni robocze.
W przypadku ujawnienia w przedmiocie umowy wad jakościowych, różnic w parametrach w stosunku do wymaganych
przez Zamawiającego lub odmiennych cech użytkowych, których nie można było stwierdzić w chwili odbioru, Zamawiający
niezwłocznie po ich wykryciu powiadomi Wykonawcę o tym fakcie na piśmie lub drogą elektroniczną.
Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia uszkodzenia/wady/różnicy do 3 dni roboczych od momentu
zgłoszenia, naprawy w ciągu 20 dni kalendarzowych liczonych od daty ich zgłoszenia oraz wymianę
mebla/urządzenia/krzesła/fotela na nowe po 3 naprawach gwarancyjnych danego mebla/urządzenia/krzesła/fotela.
Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia niezwłocznie podpisze umowę, po uprawomocnieniu wyboru oraz w
terminie ustalonym z Zamawiającym (przed przystąpieniem do realizacji zamówienia – po podpisaniu umowy) dokona
obmiaru z natury i uzgodni z użytkownikiem: precyzyjne wymiary mebli, odcień materiałów tapicerskich i okleiny płyt
meblowych (z podaniem numerów symboli i producenta) - w tym celu przedstawi min. trzy wzorniki oklein płyt meblowych
oraz fabryczny próbnik tkanin tapicerki do wyboru. Istotne ustalenia zostaną ujęte w formie notatki akceptowanej przez
przedstawicieli obu Stron.

CPV: 39113000-7, 39130000-2
Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:
1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich
posiadanie.
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia: warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedstawi
wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie: wykonawca spełni ten warunek, jeżeli wykaże że w ww okresie wykonał co najmniej jednego
zamówienia (dla każdej części odrębnie) obejmującego dostawy i montaż mebli w tym krzeseł konferencyjnych i/lub
foteli biurowych o wartości równej lub przekraczającej:
 część I : 55 000 zł brutto,
 część II : 15 000 zł brutto.
Ocenie podlegać będzie wykaz dostaw o którym mowa w pkt.8.1.2.SIWZ i załączone dowody potwierdzające, iż usługi
te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3.Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
4.Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia:
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1 i 3 – 4 Zamawiający oceni na podstawie
oświadczenia Wykonawcy, o którym mowa w pkt. 8.1.1 SIWZ.
5.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia
Dla zadania nr I i II w terminie: max. 45 dni od daty zawarcia umowy – uzgodnionym na 1 tydzień przed planowaną
dostawą.
Zamawiający zwraca uwagę, iż nie posiada wolnych powierzchni magazynowych, w związku z czym meble będące
przedmiotem zamówienia powinny sukcesywnie trafiać do poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych do umeblowania
oraz bezpośrednio po dostarczeniu podlegać montażowi (w dniach roboczych, w godzinach od 8.00 do 15.00) w celu
maksymalnego skrócenia czasu wyłączenia danego pomieszczenia z użytkowania.
Wadium przetargowe:
Wykonawca przystępujący do przetargu, obowiązany jest wnieść wadium w terminie do dnia 17 czerwca 2016 r., godz.
08:00 – w wysokości:
- część nr I : 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100).
- część nr II : 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100).
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 45 ust. 6
ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Al. Niepodległości 10 w BZ WBK 3 Oddział Poznań 54 10901359 0000000035018918.
Kryteria oceny ofert:
Cena
- 85 pkt
Gwarancja
- 10 pkt
Termin realizacji - 5 pkt
Oferty należy składać do dnia 17 czerwca 2016 r., godz. 8:00 w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: pokój 107, bud. B, w dniu 17 czerwca 2016 r., godz. 9:00
Wykonawca pozostanie związany ofertą przez 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Informacje dodatkowe:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pok. 107, bud B
Cena specyfikacji: 0 zł
Uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
w sprawach merytorycznych:
Iwona Pospieszna-Filakiewicz, Sergiusz Konatkiewicz tel. 61/856-95-96 lub 61/856-39-89
Bolesław Lemke tel. 61/856-95-96
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79

Prorektor ds. Edukacji i Studentów
dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
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