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MBP.II.271.2.2013                                         Lubaczów, 2013.10.17 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA) 

 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 

„Zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Władysława Broniewskiego                     

w Lubaczowie” projekt współfinansowany w ramach Programu Kultura+, priorytet 

"Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek" 

 

Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. 

Nr 907) Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie zawiadamia               

o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

1) Nazwa (firma) i adres  zamawiającego: 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie 

ul. Kościuszki 18 

37-600 Lubaczów 

www.mbp.lubaczow.pl 

mbp@lubaczow.pl 

 

2) Określenie trybu zamówienia: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 

progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

 

3)  Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: 

www.mbp.lubaczow.pl 

Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać                             

w siedzibie Zamawiającego Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego,                      

ul. Kościuszki 18,  37-600 Lubaczów, pok. nr 4 Kasa, Administracja  lub za zaliczeniem pocztowym 

   

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji                   

o możliwości składania ofert częściowych: 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

2.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. 

Władysława Broniewskiego w Lubaczowie.  

a) Produkty muszą być o parametrach technicznych określonych w Zał. Nr 8 do SIWZ - 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia tj: 

- Stolik komputerowy 100 x 60 x 74 – 12 szt.  

- Regał 80 x 38 x 184H - 4 szt. 

- Regał 110 x 38 x 160H – 3 szt. 
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- Regał 100 x 38 x 130H – 2 szt.  

- Regał na czasopisma 80 x 38 x 184H – 4 szt.  

- Regał na czasopisma 90 x 38 x 184H – 1 szt.  

- Krzesło konferencyjne tapicerowane – 60 szt. 

- Stół konferencyjny – 20 szt.  

- Fotel obrotowy – 12 szt. 

- Krzesło konferencyjne 30 szt.  

- Sofa dwuosobowa – 3 szt. 

- Fotel – 6 szt.  

- Pufa kwadratowa duża wypełniona granulatem – 5 szt. 

- Worek sako XXL – 5 szt.  

- Szafa (2 pary drzwiczek 3 szuflady 2 półki 2 półeczki)  wym. 80 x 47, 5 x 200 cm – 1 szt.  

- Szafka z półkami i szufladami (5 szuflad i 4 półeczki) – 1 szt.  

- Szafka z półkami i szufladami (4 szuflady i 3 półeczki) -1 szt.  

- Szafka narożna - 1 szt.  

- Biblioteczka + sprytek (pojemnik na kółkach) - 1 szt. + 1 szt.  

- Szafa metalowa - 1 szt.  

 

b) Produkty muszą być: 

- fabrycznie nowe, pełnowartościowe wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi, 

- spełniać wymagania pod względem BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie, 

- dopuszczone do obrotu i stosowania w krajach Unii Europejskiej w tym w pomieszczeniach 

przeznaczonych na stały pobyt ludzi. 

- Produkty muszą posiadać instrukcję montażu i konserwacji napisaną w j. polskim 

- Dostawa produktów w nienaruszonych opakowaniach fabrycznych. 

 

2.2 Zakres zamówienia obejmuje: 

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego (Lubaczów, ul. 

Kościuszki 18) z załadunkiem i rozładunkiem, własnym transportem i na własny koszt. 

- montaż i ustawienie produktów w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego.   

 

2.3. Dodatkowe informacje: 

Szczegółowy opis  dostawy zawiera Zał. Nr 8 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

oraz  projekt umowy. 

UWAGA: 

Wszelkie nazwy własne użyte w SIWZ są przykładowe – każdy produkt może zostać zastąpiony 

zamiennikiem o parametrach zbliżonych do wymienionego modelu.  

Zamawiający uzna, że oferta jest równoważna, jeżeli przedstawia przedmiot zamówienia                                

o właściwościach funkcjonalnych, jakościowych i merytorycznych takich samych lub lepszych od 

tych, które zostały określone w SIWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem, 
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pochodzeniem. Przy czym istotne jest to, że produkt równoważny to produkt, który nie jest 

identyczny, tożsamy z produktem referencyjnym, ale posiada pewne, istotne dla Zamawiającego, 

zbliżone do produktu referencyjnego cechy, parametry.  

 

3. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 

39.10.00.00-3 – Meble 

39.11.11.00-4 - Siedziska obrotowe  

39.11.20.00-0 - Krzesła  
39.12.10.00-6 - Stoły i krzesła 

39.13.00.00-2 – Meble biurowe 

  

4. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 

zamówienia podwykonawcom: 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia 

podwykonawcom.   W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym 

części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. 

 

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wykonawca poniesie 

wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyników 

postępowania. 

 

6. Wymagania dotyczące gwarancji 

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres 36 m-cy od dnia wykonania przedmiotu 

zamówienia. 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.   

   

6) Termin wykonania zamówienia:  

Wymagany termin wykonania zamówienia do 22 listopada 2013 r. 

 

7) Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 

1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania 

- Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania 

specjalnych uprawnień. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie 

wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:  

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 , potwierdzających prawo 

do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 

 

2. Wiedza i doświadczenie 

- Udokumentowane należyte wykonanie, w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęciem 

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie,   

co najmniej dwie dostawy odpowiadającą swoim rodzajem dostawę stanowiącą przedmiot 

zamówienia o wartości nie mniejszej niż: 30 000 zł brutto 

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz 

dostaw, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania, a także załączyć dokumenty 

potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 
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Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie 

wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia: 

 

3. Potencjał techniczny 

- Zamawiający nie określił szczegółowo potencjału technicznego Wykonawcy na potrzeby wykonania 

przedmiotu zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie 

wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:  

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, potwierdzających prawo 

do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 

 

4. Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

- Zamawiający nie określił szczegółowo osób zdolnych do wykonania zamówienia Wykonawcy na 

potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie 

wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia 

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, potwierdzających prawo 

do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 

 

5. Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

- Zamawiający nie określił szczegółowo sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy na potrzeby 

wykonania przedmiotu zamówienia.  

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu poprzez zweryfikowanie 

wymaganych dokumentów,  metodą spełnia - nie spełnia:  

- Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1, potwierdzających prawo 

do ubiegania się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 

 

6. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych 

do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od 

charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,                                

w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 

 

7. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu podlegać będą 

wykluczeniu z udziału w postępowaniu. 

 

8. Z udziału niniejszym postępowaniu wyklucza się wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na 

podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych. 

 

9. Ofertę wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą. 

 

10. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

1) jest niezgodną z ustawą 

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji, 

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia,  
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6) zawiera błędy w obliczeniu ceny, 

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki,  o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych, 

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 

11. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty 

złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/ nie 

spełnia. 

 

8) Informacja na temat wadium: 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 Cena  - 100 % 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. 

10) miejsce i termin składania ofert: 

w siedzibie zamawiającego  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego 

ul. T. Kościuszki 18   

37-600 Lubaczów 

pok. nr 4 Kasa, Administracja  

do dnia 25.10.2013 r. do godz.
 
10:00

, 

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: 

w siedzibie zamawiającego  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego 

ul. T. Kościuszki 18   

37-600 Lubaczów 

pok. nr 5  Dyrektor 

do dnia 25.10.2013 r. do godz. 10:15 

 

12) termin związania ofertą 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia składania ofert        

 

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 

nie dotyczy 

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów 

nie dotyczy 

 

15) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja 

elektroniczna 

nie dotyczy 

 

16) informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  w art. 67 

ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 

zamówień 

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa                   

w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 

17) Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
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Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

Nr ogłoszenia: 424108  - 2013 dnia 17.10.2013 r. 

 

 

 

 

             _________________________ 

                Kierownik Zamawiającego 

 
 

 

Ogłoszenie udostępniono na tablicy ogłoszeń  

Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Broniewskiego w Lubaczowie 

od dnia 17.10.2013  r. do dnia …............ 


