
Informacje o ogłoszeniu 

Data publikacji ogłoszenia 

27-10-2019 

Termin składania ofert 

05-11-2019 

Numer ogłoszenia 

1214216 

Status ogłoszenia 

Aktualne 

Miejsce i sposób składania ofert 

Oferty należy przesyłać do siedziby Zamawiającego, która mieści się w Gliwicach przy ul. 

Dolnych Wałów 13a/5, do dnia 05.11.2019r. do godz. 09.00. Ofertę można również złożyć 

osobiście w siedzibie Zamawiającego w Gliwicach przy ul. Dolnych Wałów 13a/5 od 

poniedziałku do piątku, w godzinach od 11.00 do 13.00. 

Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę . 

Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.  

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 

Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez 

Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ. 

Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do 

niniejszej SIWZ. 

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, zrozumiale i czytelnie, napisana 

komputerowo lub nieścieralnym atramentem. 

Strony oferty wraz z załącznikami powinny być kolejno ponumerowane, złączone w sposób 

trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania 

Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, przy 

czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) winny być opatrzone 

pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. 

Jeżeli uprawnienie dla osób podpisujących ofertę nie wynika z załączonych dokumentów 

rejestrowych, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione, 

figurujące w rejestrze handlowym lub innym dokumencie. Pełnomocnictwo musi być złożone 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 

Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) 

podpisujące ofertę i opatrzone datami ich dokonania - w przeciwnym wypadku nie będą 

uwzględniane. 

Ofertę oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia należy złożyć w zamkniętym, 

nieprzezroczystym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości, 

nieoznaczonym nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanym w następujący sposób: 

„Dostawa mebli i urządzeń gastronomicznych jako wyposażenia lokali usługowych na 



parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem na klub dziecięcy, oraz lokalu mieszkalnego 

na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna w budynku przy ul. Wiejskiej 21 w 

Gliwicach”. 

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie 

przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu 

Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. 

Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany wyżej oraz dodatkowo oznaczone 

słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. 

W sytuacji, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w 

rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 z późn. zm.), Wykonawca winien, nie później niż w terminie składania ofert, 

w sposób nie budzący wątpliwości, zastrzec wraz z uzasadnieniem, które spośród zawartych 

w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane innym 

uczestnikom postępowania. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych 

informacji zawartych w ofercie, w osobnej wewnętrznej kopercie, oznaczonej klauzulą: 

”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – nie udostępniać”. 

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia 

Bartłomiej Jurkiewicz, email: bartek_jurkiewicz@interia.pl 

Skrócony opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i urządzeń gastronomicznych jako wyposażenia 

lokali usługowych na parterze i pierwszym piętrze z przeznaczeniem na klub dziecięcy, oraz 

lokalu mieszkalnego na drugim piętrze na funkcję dziennego opiekuna w budynku przy ul. 

Wiejskiej 21 w Gliwicach. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zestawienie mebli, zabudowy, sprzęt 

gastronomiczny, ilości) określa załącznik nr 1a, który stanowi integralną część niniejszej 

SIWZ. 

Oferowane meble, zabudowy winny posiadać aktualne stosowne certyfikaty wydane przez 

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie norm: PN-EN 1729-1:2016-2 oraz PN-EN 

1729-2+A1:2016-2 zawarte w PN-EN 12520:2016-02. 

Dopuszcza się użycie jedynie laminowanych płyt drewnopochodnych o zmniejszonej 

palności, posiadających właściwości zapewniające nierozprzestrzenianie ognia i 

niepowstawania łatwopalnych cząsteczek. Tworzywa winny posiadać ognioodporność w 

klasie B-s1, d0 zgodnie z DIN EN 13501-1. 

Dopuszcza się użycie jedynie tkanin, które poddane działaniu ognia, topią się, a nie palą, nie 

wytwarzają gazów palnych. Dopuszcza się użycie materiałów posiadających atest zgodny z 

normą BS 5852, wydawany przez brytyjski instytut Furniture Industry Research Association 

(FIRA). 

Materace, siedziska muszą być wolne od ftalanów i spełniać wytyczne normy EN 71-3 oraz 

dyrektywy 2005/84/EC Parlamentu Europejskiego. 

Stosowane certyfikaty o których mowa wyżej winny zostać dostarczone w terminie realizacji 

umowy. Będą stanowiły załącznik do protokołu odbioru, tym samym warunek zapłaty.  

Podane wymiary mebli wynikają ze sporządzenia koncepcji oraz projektu zagospodarowania 

pomieszczeń. Wymiary urządzeń są dostosowane do planowanej zabudowy. 

Kategoria ogłoszenia 



Dostawy 

Podkategoria ogłoszenia 

Meble 

Miejsce realizacji zamówienia 

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice  

Opis przedmiotu zamówienia 

Cel zamówienia 

Celem zamówienia jest stworzenie placówki związanej z dziennym pobytem dzieci do lat 3. 

Realizacja zadania odbywa się w oparciu o założenia projektu: „Wiem, że dam radę! Dziecko 

w żłobku. Ja wracam do pracy”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Działanie 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia 

zawodowego i prywatnego. Poddziałanie 8.1.3. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych 

nad dziećmi do 3 lat – konkurs. 

Cele ustalone: 

- utworzenie docelowo 47 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, 

- utworzenie docelowo 94 miejsc pracy dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w 

tym 18 miejsc dla osób powracających na rynek pracy po urodzeniu/wychowaniu dziecka po 

opuszczeniu programu, oraz 14 miejsc dla osób pozostających bez pracy które znalazły pracę 

lub poszukują pracy po opuszczeniu programu. 

Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu gastronomicznego do budynku przy ul. 

Wiejskiej 21 w Gliwicach, zgodnie z zestawieniem asortymentowo- ilościowym który 

stanowi załącznik nr 1a do SIWZ ( do pobrania jako załącznik do niniejszego ogłoszenia). 

Kod CPV 

39100000-3 

Nazwa kodu CPV 

Meble 

Dodatkowe przedmioty zamówienia 

39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny 

45421153-1 - Instalowanie zabudowanych mebli 

Harmonogram realizacji zamówienia 



Zrealizowanie kompletnej dostawy, instalacja mebli, instalacja urządzeń, przeszkolenie 

pracowników wskazanych przez Inwestora do dnia 24.11.2019r. 

Załączniki 

 SIWZ wraz z załącznikami nr 1-5  

Pytania i wyjaśnienia 

Brak pytań i wyjaśnień  

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

Wiedza i doświadczenie 

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, zrealizował minimum jedno zamówienie polegające na dostawie 

mebli o wartości minimum 10.000,00zł brutto. 

Wykonawca nie może sumować wartości kilku dostaw o mniejszym zakresie dla uzyskania 

wymaganych wartości porównywalnych. 

Potencjał techniczny 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

W celu spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, iż posiada ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 

zamówienia (nie określa się sumy gwarancyjnej). 

Dodatkowe warunki 

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie 

Wykonawca jest zobowiązany wykazać w sposób szczególny 

Warunki zmiany umowy 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1363910


Przewiduje się zmiany umowy, w tym zmiany nieistotne. Warunki tych zmian zostały 

określone w pkt.20 SIWZ. 

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy 

Formularz oferty. 

Zestawienie asorymentowo- ilościowo- cenowe. 

Oświadczenie dotyczące Wykonawcy w zakresie spełniania warunków udziału w 

postepowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 

Oświadczenie Wykonawcy o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym 

(Beneficjantem). 

Wykaz dostaw zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem 

ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały 

wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 

tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. 

Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 

Zaparafowany projekt umowy. 

Umowa regulująca zasady realizacji zamówienia przez podmioty występujące wspólnie, np. 

umowa konsorcjum (jeśli występuje). 

Zamówienia uzupełniające 

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających o których mowa w 

wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na 

lata 2014-2020 (dokument MIiR/2014-2020/12(4) z dnia 22 sierpnia 2019r.). 

Ocena oferty 

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji 

Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów: 

1. Cena Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 80 * waga 

gdzie: 

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert 

- Cof - cena podana w ofercie 

2. Gwarancja i rękojmia na przedmiot zamówienia 

Punktowane będzie przyznanie dodatkowej gwarancji i rękojmi ponad minimalny 2 letni 

(niepunktowany) okres według schematu: 

1 rok – 10 pkt 

2 lata – 15 pkt 



3 lata – 20 pkt 

Maksymalny okres udzielonej gwarancji i rękojmi wynosi 5 lat. 

Wykluczenia 

Podstawy wykluczenia Wykonawcy z postępowania zostały określone w SIWZ która stanowi 

integralną część niniejszego ogłoszenia. 

Zamawiający - Beneficjent 

Nazwa 

"POLCARGO-GLIWICE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

Adres 

Ezopa 8 

44-121 Gliwice 

śląskie , Gliwice 

Numer telefonu 

609525070 

NIP 

6310000167 

Tytuł projektu 

Wiem, że dam radę! Dziecko w żłobku. Ja wracam do pracy. 

Numer projektu 

RPSL.08.01.03-24-0273/18-00 
 


