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Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

19-06-2019

Termin składania ofert

28-06-2019

Numer ogłoszenia

1191499

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650, 1118 i 1629), osobiście lub za pośrednictwem posłańca w
zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób: 
 
„Dostawa mebli szkolnych w ramach 
projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej 
kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” 
oraz „Nie otwierać przed 28.06.2019 r. godz. 11.00.” 
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy. 
 
2. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łowiczu przy ul. Stanisławskiego 30,  
99 – 400 Łowicz do dnia 28.06.2019 r., do godziny 10.00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X ust. 10
Zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Rafał Pawłowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(46) 854 94 85

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury
szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”. 
Zestawienie asortymentu i ilości mebli: 
1.1 Ławki szkolne dwuosobowe na wzrost od 159 cm do 188 cm – 10 szt. 
1.2 Krzesła szkolne na wzrost od 159 cm do 188 cm – 20 szt. 
1.3 Fronty do szafek z uchwytami – 1 komplet 
1.4 Tablica kredowa wieszana suchościeralna, trzyskrzydłowa - 2 szt. 
1.5 Szafa dwudrzwiowa zamykana na dokumenty - 1 szt. 
1.6 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 2 szt. 
1.7 Szafki metalowe na ubrania dla uczniów - 15 szt. 
1.8 Krzesła konsumenckie na wzrost od 159 cm do 188 cm - 20 szt. 
1.9 Stół konsumencki, rozkładany – 5 szt. 
1.10 Krzesło typu ISO na wzrost od 159 do 188 cm - 2 szt. 
1.11 Tablica kredowa obrotowo-jezdna - 1 szt. 
1.12 Stołki barowe – typu hokery – 4 szt. 
1.13 Taborety z regulowaną wysokością – 6 szt. 



19.06.2019 Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191499 2/6

1.14 Biurko uczniowskie dwuosobowe na wzrost od 159 do 188 cm – 12 szt. 
1.15 Biurko dla nauczyciela z dwoma szafkami na wzrost od 159 do 188 cm – 1 szt. 
1.16 Biurko komputerowe na wzrost od 159 cm do 188 cm – 5 szt. 
1.17 Krzesło dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm – 28 szt. 
1.18 Jezdny wieszak na tablicę – 1 szt. 
1.19 Tablica kredowo-magnetyczna suchościeralna – 1 szt. 
1.20 Ławka szkolna na wzrost od 159 cm do 188 cm – 15 szt. 
1.21 Krzesła dla uczniów na wzrost od 159 do 188 cm – 30 szt. 
1.22 Krzesło dla nauczyciela na wzrost od 159 do 188 cm – 1 szt. 
1.23 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.24 Szafy biurowe całkowicie zamykane – 3 szt. 
1.25 Regał biurowy częściowo zamknięty – 1 szt. 
1.26 Krzesło drewniane tapicerowane na wzrost od 159 cm do 188 cm – 16 szt. 
1.27 Fotel dla nauczyciela na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.28 Biurka dla nauczyciela i uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm – 16 szt. 
1.29 Stół typu biurowego na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.30 Jezdny Wieszak na tablice – 1 szt. 
1.31 Tablica kredowo-magnetyczna – 1 szt. 
1.32 Magnesy tablicowe – 1 zestaw 
1.33 Ławka dwuosobowa dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm - 12 szt. 
1.34 Krzesła dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm - 24 szt. 
1.35 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.36 Krzesło – fotel obrotowy dla nauczyciela na wzrost od 159 cm do 188 cm - 1 szt. 
1.37 Stolik na: laptopa i rzutnik – 1 szt. 
1.38 Stolik mobilny pod laptopa – 25 szt. 
1.39 Lada recepcyjna w kształcie litery L – 1 szt. 
1.40 Kontener jezdny z szufladami - Szafka nr 1 – 1 szt. 
1.41 Kontener jezdny z półką – Szafka z półką nr 2 – 1 szt. 
1.42 Kontener jezdny – Szafka nr 3 – 1 szt. 
1.43 Szafka na klucze tzw. klucznica – 1 szt. 
1.44 Sejf depozytowy – 1 szt. 
1.45 Szafa na materiały dydaktyczne – 1 szt. 
1.46 Flipchart (trójnóg) z regulacją wysokości – 1 szt. 
1.47 Krzesło biurowe obrotowe ergonomiczne na wzrost 176 cm -180 cm – 2 szt. 
1.48 Szafki fryzjerskie – 2 szt. 
1.49 Szafka na kosmetyki – 5 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Meble

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: łowicki Miejscowość: Łowicz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia
kwalifikacji zawodowych uczniów”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli szkolnych w ramach projektu pn. „W szkole jak w pracy - rozwój infrastruktury
szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów”: 
Zestawienie asortymentu i ilości mebli: 
1.1 Ławki szkolne dwuosobowe na wzrost od 159 cm do 188 cm – 10 szt. 
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1.2 Krzesła szkolne na wzrost od 159 cm do 188 cm – 20 szt. 
1.3 Fronty do szafek z uchwytami – 1 komplet 
1.4 Tablica kredowa wieszana suchościeralna, trzyskrzydłowa - 2 szt. 
1.5 Szafa dwudrzwiowa zamykana na dokumenty - 1 szt. 
1.6 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 2 szt. 
1.7 Szafki metalowe na ubrania dla uczniów - 15 szt. 
1.8 Krzesła konsumenckie na wzrost od 159 cm do 188 cm - 20 szt. 
1.9 Stół konsumencki, rozkładany – 5 szt. 
1.10 Krzesło typu ISO na wzrost od 159 do 188 cm - 2 szt. 
1.11 Tablica kredowa obrotowo-jezdna - 1 szt. 
1.12 Stołki barowe – typu hokery – 4 szt. 
1.13 Taborety z regulowaną wysokością – 6 szt. 
1.14 Biurko uczniowskie dwuosobowe na wzrost od 159 do 188 cm – 12 szt. 
1.15 Biurko dla nauczyciela z dwoma szafkami na wzrost od 159 do 188 cm – 1 szt. 
1.16 Biurko komputerowe na wzrost od 159 cm do 188 cm – 5 szt. 
1.17 Krzesło dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm – 28 szt. 
1.18 Jezdny wieszak na tablicę – 1 szt. 
1.19 Tablica kredowo-magnetyczna suchościeralna – 1 szt. 
1.20 Ławka szkolna na wzrost od 159 cm do 188 cm – 15 szt. 
1.21 Krzesła dla uczniów na wzrost od 159 do 188 cm – 30 szt. 
1.22 Krzesło dla nauczyciela na wzrost od 159 do 188 cm – 1 szt. 
1.23 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.24 Szafy biurowe całkowicie zamykane – 3 szt. 
1.25 Regał biurowy częściowo zamknięty – 1 szt. 
1.26 Krzesło drewniane tapicerowane na wzrost od 159 cm do 188 cm – 16 szt. 
1.27 Fotel dla nauczyciela na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.28 Biurka dla nauczyciela i uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm – 16 szt. 
1.29 Stół typu biurowego na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.30 Jezdny Wieszak na tablice – 1 szt. 
1.31 Tablica kredowo-magnetyczna – 1 szt. 
1.32 Magnesy tablicowe – 1 zestaw 
1.33 Ławka dwuosobowa dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm - 12 szt. 
1.34 Krzesła dla uczniów na wzrost od 159 cm do 188 cm - 24 szt. 
1.35 Biurko na wzrost od 159 cm do 188 cm – 1 szt. 
1.36 Krzesło – fotel obrotowy dla nauczyciela na wzrost od 159 cm do 188 cm - 1 szt. 
1.37 Stolik na: laptopa i rzutnik – 1 szt. 
1.38 Stolik mobilny pod laptopa – 25 szt. 
1.39 Lada recepcyjna w kształcie litery L – 1 szt. 
1.40 Kontener jezdny z szufladami - Szafka nr 1 – 1 szt. 
1.41 Kontener jezdny z półką – Szafka z półką nr 2 – 1 szt. 
1.42 Kontener jezdny – Szafka nr 3 – 1 szt. 
1.43 Szafka na klucze tzw. klucznica – 1 szt. 
1.44 Sejf depozytowy – 1 szt. 
1.45 Szafa na materiały dydaktyczne – 1 szt. 
1.46 Flipchart (trójnóg) z regulacją wysokości – 1 szt. 
1.47 Krzesło biurowe obrotowe ergonomiczne na wzrost 176 cm -180 cm – 2 szt. 
1.48 Szafki fryzjerskie – 2 szt. 
1.49 Szafka na kosmetyki – 5 szt.

Kod CPV

39100000-3

Nazwa kodu CPV

Meble

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39160000-1 Meble szkolne

Harmonogram realizacji zamówienia
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Dostawy mebli należy dostarczyć w terminie do 60 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych
Załącznik nr 4 - Rysunki, szkice mebli
Załącznik nr 3 - Wzór wykazu dostaw
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzonej działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej 1 dostawę mebli szkolnych.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Strony mają prawo do przedłużenia terminu realizacji Umowy o okres trwania przyczyn,  
z powodu których będzie zagrożone jego dotrzymanie, w następujących sytuacjach: 
1) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu realizacji Umowy będą następstwem okoliczności,
za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający lub Użytkownik,  
2) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami. Przez pojęcie siły
wyższej Strony uznają wydarzenie lub okoliczność o charakterze nadzwyczajnym, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i
któremu nie mogą one zapobiec  
przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności za siłę wyższą uznaje się: wojny, stany nadzwyczajne, klęski
żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, zamieszki i strajki, które uniemożliwiają
wykonywanie Przedmiotu Umowy. 
2. Strony mają prawo do zmiany rodzaju rozwiązań technicznych lub parametrów zaoferowanych  
w ofercie: 
1) w przypadku pojawienia się na rynku elementu przedmiotu zamówienia nowszej generacji umożliwiającego uzyskanie lepszej
jakości, lub podniesienie walorów estetycznych, a cena nie ulegnie zmianie, 
2) w przypadku konieczności zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
3) w przypadku, gdy parametry techniczne mebli będą korzystniejsze pod względem użytkowym  
w związku z prowadzoną przez Użytkownika działalnością edukacyjną niż zaoferowane w ofercie oraz będą spełniały wymagania
określone w zapytaniu ofertowym, a cena nie ulegnie zmianie.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć na wzorze opracowanym przez zamawiającego. 
2. Do oferty należy dołączyć: 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271845
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271844
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271843
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271842
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271841
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1271840
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2.1. Dokument potwierdzający upoważnienie osoby/osób do podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem
kopii dokumentów – pod rygorem odrzucenia oferty na podstawie zapisu rozdziału VIII ust. 2 pkt. 5 zapytania ofertowego.
Postanowienie powyższe nie dotyczy sytuacji w której zamawiający może pozyskać te informacje z ogólnodostępnych,
bezpłatnych, internetowych baz danych. Jeżeli ww. osoby/osoba działa na podstawie pełnomocnictwa, to musi ono obejmować
umocowanie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem. 
Wraz z pełnomocnictwem należy złożyć dokumenty, z których będzie wynikać, że osoby/osoba udzielająca pełnomocnictwa była
upoważniona do reprezentacji Wykonawcy w dacie jego udzielania. 
2.2. Wykaz dostaw wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz
załączeniem dowodów określających czy dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane – pod rygorem
odrzucenia oferty na podstawie zapisu rozdziału VIII ust. 2 pkt. 2 zapytania ofertowego. Wykaz dostaw należy złożyć w oryginale
podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dostaw
– w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.  
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami  
i ich wagami: 
 
 
1) Kryterium A: cena 
Waga kryterium 80% 
Punkty w Kryterium A będą obliczane wg wzoru: 
 
Cena najniższa  
------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów 
Cena oferty badanej  
 
 
2) Kryterium B okres gwarancji 
Waga kryterium 20% 
Kryterium B będzie obliczane wg wzoru: 
 
 
Ilość uzyskanych punktów oferty badanej w kryterium 
----------------------------------------------------------------------------- x 100 x waga = suma punktów 
Najwyższa liczba uzyskanych punktów w kryterium 
spośród z ofert nieodrzuconych 
 
 
Zamawiający przyjmie do oceny okres gwarancji w pełnych miesiącach. W przypadku określenia przez Wykonawcę okresu
gwarancji ułamkiem, zamawiający zaokrągli podaną wartość w dół do najbliższej liczby całkowitej i otrzymaną wartość podda
ocenie. 
3. Łączna punktacja Wykonawcy będzie obejmować sumę punktów uzyskanych za kryteria A i B.  
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa liczba uzyskanych punktów.

Wykluczenia

Informacje o podstawach wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia ofert. 
1. Z postępowania wyklucza się Wykonawcę, którzy nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
2. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 
1) jej treść nie odpowiada treści Zapytania ofertowego, 
2) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowania, 
3) zawiera błędy w obliczeniu ceny, z zastrzeżeniem ust. 9 rozdziału XII, 
4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 
5) została podpisana przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania Wykonawcy, lub nie można 
stwierdzić, czy osoba, która podpisała ofertę, posiada stosowne umocowanie.
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Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT ŁOWICKI

Adres

Stanisława Stanisławskiego 30

99-400 Łowicz

łódzkie , łowicki

Numer telefonu

(46) 837 59 02

Fax

(46) 837 50 15

NIP

8341882519

Tytuł projektu

W SZKOLE JAK W PRACY – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SZKOLNEJ KLUCZEM PODNIESIENIA KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH UCZNIÓW

Numer projektu

RPLD.07.04.01-10-0009/16-00


