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ROZDZIAŁ 1. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
1. ZAMAWIAJĄCY
1.1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone przez Gminę Miejską Kościerzyna w imieniu i na rzecz Gminy
Miejskiej Kościerzyna, Gminy Bytów, Gminy Miejskiej Lębork, Powiatu Kartuzy
Adres: ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
tel. 58 680-23-00 / fax. 58 680-23-20
Adres strony internetowej: www.bip.koscierzyna.gda.pl
Godziny urzędowania od 7:30 do 15:30
1.2. Wszelkie pisma i pytania oraz składane oferty Wykonawcy powinni kierować na adres podany w punkcie 1.1.,
dot. ZP 5/2014 „DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KASZUBSKI
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW
W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”.
2. OZNACZENIE POSTĘPOWANIA
Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana w dalszej treści
w skrócie „SIWZ”), oznaczone jest przez Zamawiającego numerem sprawy ZP 5/2014. Wykonawcy powinni we
wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.
3. TRYB POSTĘPOWANIA
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 207 000 euro na podstawie
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. jednolity Dz. U. 2013, poz. 907 ze
zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
4. ZRÓDŁA FINANSOWANIA
Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu pt. „Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą
rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013.
5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
5.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia meblowego do obiektów Inkubatorów
Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach. Szczegółowo przedmiot zamówienia
określony został w Rozdziale 4 niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej
treści „SIWZ”.
5.2. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
5.3. Zamawiający wymaga, aby oferta obejmowała wykonanie całości przedmiotu zamówienia.
5.4. CPV (Wspólny Słownik Zamówień) główny przedmiot: 39.10.00.00-3.
6. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w terminach:
1) 30.06.2014r. – dot. Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lęborku, Bytowie i Kartuzach,
2) 30.07.2014r. – dot. Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie.
W obiektach, do których będą realizowane dostawy w terminach do odpowiednio: Kartuzy, Lębork, Bytów –
30.06.2014r., Kościerzyna – 30.07.2014r. realizowane będą dostawy sprzętu teleinformatycznego.
7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA
TYCH WARUNKÓW
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22
ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych a w szczególności w zakresie:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający nie określa warunku w niniejszym zakresie,
2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Wykonawca zrealizował w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej
jedno zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia meblowego o wartości nie mniejszej
niż 300.000 zł brutto,
3) w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający nie określa
warunku w niniejszym zakresie,
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w
wysokości co najmniej 500.000 zł.
7.2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego
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łączących go z nimi stosunków. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest udowodnić
Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym
celu pisemne ZOBOWIĄZANIA tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
7.3. Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone
przez Wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty oraz oświadczenia wymienione w pkt 8.
7.4. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu
z udziału w postępowaniu. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.
7.5. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja).
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) Wykonawca składający ofertę wspólną, nie może złożyć w jednym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego odrębnej oferty własnej lub drugiej oferty wspólnie z innymi wykonawcami.
3) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną
odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (o ile
było wymagane) – dla Zamawiającego nie są wiążące w tym zakresie wzajemne uregulowania umowne
(np. umowa konsorcjum lub spółki cywilnej) pomiędzy wykonawcami.
4) Zamawiający może żądać wykonania zamówienia w całości od któregokolwiek z wykonawców, od kilku
lub od wszystkich łącznie, niezależnie od postanowień umowy wewnętrznej (np. umowy konsorcjum lub
spółki cywilnej) zawartej przez wykonawców.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od wykonawców składających ofertę wspólną, aby przed
podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty) złożyli zamawiającemu umowę regulującą współpracę
tych podmiotów.
6) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie wykazać, że
brak jest w stosunku do niego podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których
mowa w art. 24 ust. 1. ustawy Prawo zamówień publicznych.
7) Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi odrębnie złożyć
samodzielnie listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2
pkt 5 ustawy Pzp albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia określonej w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
8. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ
WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU
NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 I UST. 2 PKT. 5 USTAWY PZP
8.1. W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w niniejszym postępowaniu należy
przedłożyć:
1) oświadczenie wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych (formularz 3.1),
2) 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, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie; dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
a) Dowodami, o których mowa powyżej, są:
1. poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych
lub ciągłych poświadczenie powinni być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert
2. oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.
b) W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane w wykazie, o
którym mowa powyżej, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania
dowodów, o których mowa w pkt a)
c) W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz dostaw lub dowody, o których mowa w pkt a) budzą
wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że
zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się
bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego dostawy, były lub miały zostać wykonane, o
przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu
Zamawiający na podstawie par. 1 ust. 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane - ogranicza wykaz, o którym mowa w pkt. 8.1 pkt 2 SIWZ, jedynie do
dostaw potwierdzających spełnienie warunku określonego w pkt 7.1.2) SIWZ, tj. co najmniej jedno
4

zamówienie polegające na dostawie i montażu wyposażenia meblowego o wartości nie mniejszej niż
300.000 zł brutto.
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8.2. Wraz z formularzem OFERTY wykonawcy składają n/w dokumenty w celu potwierdzenia niepodlegania
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy pzp:
1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (formularz 3.2),
2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, ze wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składani ofert,
5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy
pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
7) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11
ustawy pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
8) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) albo informację o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej (formularz 3.3).
8.3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji
finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który
w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
8.4. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
tj. warunków dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej opisanych w niniejszej SIWZ, polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
Zamawiający wymaga przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
dotyczącej tych podmiotów, potwierdzającej wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych
lub jego zdolność kredytową, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert.
8.5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się do przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 poz. 231), przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania potwierdzające, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert,
d) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo
zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11
ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8.6. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.5, zastępuje się je dokumentem
zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,
złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
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gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
8.7. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że
w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed
notariuszem.
8.8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do
właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących
przedłożonego dokumentu.
8.9. W przypadku wykazania wartości wykonanych dostaw w walutach innych niż PLN, Wykonawca winien podać
także te wartości w PLN, przeliczając je odpowiednio według średniego kursu NBP złotego w stosunku do
euro obowiązującego w dniu protokolarnego odbioru zadania.
8.10. Dokumenty i oświadczenia wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków udziału
w postępowaniu winny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Wykonawcę. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób
umożliwiający identyfikacje podpisu (np. wraz z imienną pieczątka osoby poświadczającej kopie dokumentu
za zgodność z oryginałem).
8.11. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych
podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie
dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność
z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.
8.12. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
9.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszej SIWZ.
9.2. Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.
9.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
9.4. W składzie oferty winien się znaleźć prawidłowo wypełniony Formularz „OFERTA” oraz niżej wymienione
dokumenty:
9.4.1. Wypełniony Formularz cenowy – zgodny z treścią formularza 2.1,
9.4.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 8 rozdziału I „Instrukcja Dla Wykonawcy”
niniejszej specyfikacji.
9.4.3. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać
przedmiotowe pełnomocnictwo). Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania
Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia
umowy.
9.4.4. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem
przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z oferta, o ile prawo
do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. Treść pełnomocnictwa
musi jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
9.4.5. Dowód wniesienia wadium.
W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca winien złożyć
oryginał gwarancji lub poręczenia przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego,
ul. 3 Maja 9A, Kościerzyna w pok. 62 lub zamieścić w osobnej kopercie – opisanej „wadium”
dołączonej do oferty. Gwarancja bankowa, ubezpieczeniowa lub poręczenie winny posiadać ważność
od dnia składania i otwarcia ofert.
9.5. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą
reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy
organizacyjnej Wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy.
9.6. Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy
zamieszczonych w niniejszej SIWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu
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kolumn i wierszy. Jeżeli na formularzach zabraknie miejsca należy załączyć dodatkowe strony zgodne z
wzorami.
9.7. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną. Arkusze o większych formatach
należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski. Każdy dokument składający się na ofertę powinien być czytelny.
9.8. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie,
nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, powinny być parafowane przez Wykonawcę, w przeciwnym razie
nie będą uwzględniane.
9.9. Strony oferty powinny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty powinna być
umieszczona informacja o ilości stron.
9.10. Opakowanie i oznakowanie ofert
Ofertę należy sporządzić i złożyć w 1 egzemplarzu. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu,
uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być
oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane na adres Zamawiającego:
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna
oraz winno być oznaczone:

Oferta
„DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN.„KASZUBSKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”
Nie otwierać przed dniem 08.04.2014r., godz. 10:15

9.11. Wymagania określone w pkt 9.9÷9.10 nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie nie będzie skutkować
odrzuceniem oferty. Wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań
będą obciążały Wykonawcę.
9.12. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać
złożoną ofertę. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny być doręczone
Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenia te
powinny być opakowane i oznakowane tak jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie
wyrazem „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
9.13. Podwykonawstwo
Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę na Formularzu „OFERTA” zakresów usług, których
wykonanie powierzy Podwykonawcom bez podawania nazw (firm) i adresów Podwykonawców.
10. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
10.1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę w Formularzu Cenowym zostanie skalkulowana na podstawie
zakresu określonego w Opisie Przedmiotu Zamówienia
10.2. Formularz Cenowy, o których mowa w pkt 10.1 należy wypełnić według pozycji wyszczególnionych
w formularzu. Wykonawca winien określić wartości netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tym
formularzu.
10.3. Wykonawca oblicza cenę ofertową netto w oparciu o Formularz Cenowy, dodając wartości poszczególnych
elementów zamówienia. Do tak wyliczonej ceny netto Wykonawca dodaje wartość podatku VAT. Tak
wyliczona cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie jako cenę ofertową brutto. Cena ofertowa brutto
będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.
10.4. Wykonawca nie może samodzielnie wprowadzić żadnych zmian do treści Formularza Cenowego.
10.5. Wszystkie błędy ujawnione w Formularzu Cenowym, Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych elementach
SIWZ, Wykonawca winien zgłosić Zamawiającemu.
10.6. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie
koszty towarzyszące, jakie Wykonawca poniesie na wykonanie przedmiotu zamówienia.
10.7. W cenie oferty należy ująć wszelkie niezbędne czynności zawarte w opisie przedmiotu zamówienia, w tym
dostawę do obiektu, umieszczenie, instalację - montaż w miejscu przeznaczenia wskazanym przez
Zamawiającego, integrację, uruchomienie, szkolenie użytkowników oraz realizację zobowiązań
wynikających z gwarancji i rękojmi.
10.8. W przypadku gdy w Opisie Przedmiotu Zamówienia lub innych Rozdziałach niniejszej SIWZ zostało
wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów i urządzeń lub przedmiot
zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia,
Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń lub rozwiązań równoważnych, pod warunkiem,
że zagwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z zapisami Opisu Przedmiotu Zamówienia, zapewnią
uzyskanie parametrów nie gorszych od założonych w w/w dokumentach.
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10.9. Cena podana w ofercie jest ceną ryczałtową, w przypadku nieujęcia wszystkich elementów Zamawiający
uzna, że Wykonawca ujął je w ogólnej cenie ofertowej.
10.10. Cena oferty (i wszystkie jej składniki) powinna być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku. Wyliczenie zaokrągleń winno być dokonane zgodnie z zasadami przybliżeń
dziesiętnych.
10.11. Ceny określone przez Wykonawcę w ofercie, nie będą zmieniane w toku realizacji umowy i nie będą
podlegały waloryzacji.
11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
11.1. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości
21.500 zł (słownie złotych: dwadzieścia jeden tysięcy pięćset).
11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących
formach, w zależności od wyboru Wykonawcy w:
a) pieniądzu wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium Oddział w
Kościerzynie nr 20 1160 2202 0000 0002 2393 1831,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. jedn. Dz. U.
z 2007r. Nr 42, poz. 275).
11.3. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń musi być złożone w oryginale w kopercie opisanej
„wadium” i oznaczonej nazwą postępowania przed upływem terminu składania ofert w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna w pok. 62, lub zamieszczone w osobnej kopercie –
opisanej „wadium” dołączonej do oferty i musi obejmować cały okres związania ofertą. Gwarancje bankowe,
ubezpieczeniowe lub poręczenia winny posiadać ważność od dnia składania i otwarcia ofert. Wadium,
niezależnie od formy wniesienia, podlega prawu polskiemu. Wykonawcy - wnosząc wadium - powinni
zawsze podawać numer sprawy (przetargu) podany w pkt 2 niniejszej IDW oraz nazwę zamówienia.
11.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt 11.2.a)
rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert.
11.5. W przypadku gdy Wykonawca wnosi wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści
tych gwarancji musi jednoznacznie wynikać:
a) zobowiązanie gwaranta (banku, zakładu ubezpieczeń) do zapłaty całej kwoty wadium nieodwołalnie i
bezwarunkowo na pierwsze żądanie Zamawiającego przedłożone w okresie obowiązywania gwarancji,
zawierające oświadczenie, że wystąpiła jedna z okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy ,
b) termin obowiązywania gwarancji, który nie może być krótszy niż termin związania ofertą.
11.6. Wykonawca, który złożył ofertę niezabezpieczoną wadium w formach przewidzianych ustawą Prawo
zamówień publicznych zostaje wykluczony.
11.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy:
11.7.1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana:
a) odmówi podpisania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego na warunkach
określonych w ofercie;
b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy.
11.7.2. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złożył
dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw,
chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
11.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej
lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako
najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a.
11.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
11.10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem
terminu składania ofert.
11.11. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na
podstawie art. 46 ust. 1, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została
8

wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez
zamawiającego.
11.12. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca zgodnie z art. 46 ust 4 ustawy Pzp.
12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
12.1. Oferty powinny być złożone w siedzibie Zamawiającego na adres: Gmina Miejska Kościerzyna, ul. 3 Maja
9A, 83-400 Kościerzyna w pokoju nr 62, w terminie do dnia 08.04.2014r. do godziny 10:00.
12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie wskazanej w punkcie poprzednim, w pokoju nr 11, w dniu 08.04.2014r.,
o godzinie 10:15.
12.3. Otwarcie ofert jest jawne.
12.4. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert, zostanie niezwłocznie zwrócona
Wykonawcy.
12.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną: nazwa (firma) oraz adres
Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania
zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
12.6. Informacje, o których mowa w punkcie poprzednim, Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom,
którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.
13. TERMIN ZWIAZANIA Z OFERTĄ
13.1. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
13.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym
że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się
do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak
niż 60 dni.
13.3. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu
ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres
związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie
wykonawcy, które-go oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
13.4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulegnie
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. KRYTERIA WYBORU I SPOSÓB OCENY OFERT ORAZ UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
14.1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny.
- cena oferty „C” – 100% (100% = 100 pkt)
14.2. Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia,
podanej przez Wykonawcę na Formularzu Oferty. Ilość punktów w tym kryterium zostanie obliczona na
podstawie poniższego wzoru:
cena brutto najniższej oferty
C = —————————————— x 100 pkt
cena brutto badanej oferty
Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium może uzyskać maksimum 100 pkt.
14.3. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
14.4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w
wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen
wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
14.5. W toku badania ofert Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli
wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, lub którzy nie złożyli pełnomocnictwa, albo złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy
Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich uzupełnienia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny
potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez
oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął
termin składania ofert. W przypadku nie złożenia przez wezwanego Wykonawcę w określonym terminie
oświadczeń lub dokumentów, lub pełnomocnictw, o których mowa wyżej, Zamawiający zatrzyma wadium
wraz z odsetkami, chyba że Wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
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14.6. Zamawiający wezwie także Wykonawców do złożenia, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień
dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.
14.7. Zamawiający wezwie do uzupełnienia Wykonawcę, który wraz z wnioskiem lub ofertą, nie złożył listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, albo informacji
o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
14.8. Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielnie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących
powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, istniejących między przedsiębiorcami, w celu
ustalenia, czy zachodzą przesłanki wykluczenia wykonawcy. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia bierze
pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności wpływ powiązań, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Pzp, istniejących miedzy przedsiębiorcami na ich zachowania w postępowaniu oraz przestrzeganie
zasady uczciwej konkurencji.
14.9. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców
wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie miedzy
Zamawiającym a Wykonawca negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz - z zastrzeżeniem pkt 14.11 dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
14.10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Wykonawcy do złożenia w wyznaczonym terminie
wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w celu ustalenia, czy oferta nie
zawiera rażąco niskiej ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży wyjaśnień lub jeżeli
dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską
cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
14.11. Zamawiający poprawi w tekście oferty:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
14.12. Zamawiający odrzuci każdą ofertę w przypadku stwierdzenia, że zachodzą okoliczności określone w art. 89
ust. 1 ustawy Pzp, tj. w przypadkach gdy oferta:
1) jest niezgodna z ustawa;
2) jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem punktu 14.11 ppkt c) SIWZ;
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji;
4) zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki,
o której mowa w punkcie 14.11 ppkt c) niniejszej SIWZ,
8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.
14.13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie warunki postawione w niniejszej SIWZ
oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert za realizacje przedmiotu
zamówienia.
14.14. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli
oferty, o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres
zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy),
albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty,
a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia,
oraz
3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne wykluczenia,
4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2, po którego upływie umowa w sprawie
niniejszego zamówienia może być zawarta.
14.15. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści również na stronie internetowej oraz
w miejscu publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.
15. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKICH NALEŻY DOPEŁNIĆ PO WYBORZE OFERTY W CELU
ZAWARCIA UMOWY
15.1. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejsza, po uprawomocnieniu się decyzji o
wyborze jego oferty, a przed podpisaniem umowy, na żądanie Zamawiającego powinien przedłożyć:
a) umowę konsorcjum - regulującą współpracę Wykonawców składających wspólną ofertę (w przypadku
Wykonawców wspólnie składających ofertę).
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b) dokument potwierdzający wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy
na zasadach opisanych w pkt 16 niniejszej siwz.
15.2. O terminie i miejscu złożenia w/w dokumentów, Zamawiający powiadomi Wykonawcę.
15.3. W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę wymaganych dokumentów, o którym mowa wyżej, umowa
nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, wniesione wadium ulegnie przepadkowi, a ponadto Zamawiający
będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowana
uchyleniem się od zawarcia umowy).
15.4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy lub nie wniesie
wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ponownego badania i oceny, chyba, że
zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy pzp.
16. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
16.1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
1) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millennium Oddział w Kościerzynie,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
16.2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
16.3. Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
16.4. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z
umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
16.5. Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawa Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
16.6. Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
16.7. Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
17. ZMIANA UMOWY
17.1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) wykonywania na polecenie Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie
zamówienia podstawowego,
2) zmiany nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zmiany ustawą,
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność wykonania na polecenie
Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
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6) zmiany dostawy, np. typu mebla lub pozostałego wyposażenia w przypadku wycofania zaproponowanego w
ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, ze będzie to mebel/wyposażenie, które spełnia warunki
techniczne określone w SIWZ lub lepsze i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty,
7) każdego przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy lub
spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
8) zmiany terminu realizacji umowy:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy pzp,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia lub SIWZ,
c) jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia w dostawach spowodowane utrudnieniami, przeszkodami leżącymi
po stronie Zamawiającego (np. nie udostępnienie w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których mają
być zamontowane elementy dostaw, nie odebrane w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą
całości dostaw),
d) w przypadku przedłużania się procedury przetargowej ponad termin przewidziany w ustawie.
17.2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
18. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi,
jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu
oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której
mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Pzp.
2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż
Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów
określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub droga elektroniczna).
5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (faks lub
droga elektroniczna), albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji
istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji
istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje
skarga do sądu.
13. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
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14. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia
orzeczenia Krajowej izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie
skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
15. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu
sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
16. Skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie
zaskarżonego orzeczenia, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także
wniosek o zmianę orzeczenia lub o zmianę orzeczenia w całości lub w części.
17. W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani
występować z nowymi żądaniami.
19. OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI I UDZIELANIA
WYJAŚNIEŃ TREŚCI SIWZ
19.1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający oraz Wykonawcy
przekazywać będą w formie pisemnej lub drogą faksową, mailową i niezwłocznie dostarczać w formie
pisemnej .
Jeżeli Wykonawca lub Zamawiający przekazują oświadczenia, zawiadomienia, wnioski oraz informacje,
faksem, drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, że
pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres mailowy podany przez Wykonawcę zostało
mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.
19.2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ w trybie art. art. 38
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 1.1.
19.3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi (wyjaśnień),
jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
19.4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść
niniejszej SIWZ.
19.5. Treść zapytań z wyjaśnieniami lub zmiany siwz, Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim
Wykonawcom, którym przekazano SIWZ i zamieści na swojej stronie internetowej.
19.6. W przypadku dokonania wyjaśnienia lub zmiany SIWZ, termin składania ofert zostanie ustalony zgodnie z
art. 12a i art. 38 ustawy Pzp.
19.7. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców przed składaniem ofert.
19.8. Osobą wyznaczoną do kontaktowania się w formie pisemnej z Wykonawcami jest p. Joanna KrajewskaMasiak, tel. 58 680-23-05, fax. 58 680-26-20.
20. UDOSTEPNIANIE DOKUMENTÓW POSTĘPOWANIA
20.1. Udostępnianie przez Zamawiającego dokumentów z postępowania odbywać się może, po złożeniu wniosku
przez Wykonawcę lub innego wnioskującego w oparciu o przepisy ustawy Pzp i rozporządzeń
wykonawczych do tej ustawy.
20.2. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - tekst
jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późniejszymi zmianami), jeżeli Wykonawca, nie później niż
w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
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ROZDZIAŁ 2. FORMULARZ OFERTY I FORMULARZE ZAŁACZNIKÓW DO OFERTY

FORMULARZ OFERTA
FORMULARZ 2.1. FORMULARZ CENOWY

14

………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OFERTA
Gmina Miejska Kościerzyna
ul. 3 Maja 9A
83-400 Kościerzyna
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. DOSTAWA
WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KASZUBSKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE,
KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”
My niżej podpisani:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:
..............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. ................
..............................................................................................................................................................................
(nazwa (firma), dokładny adres Wykonawcy / Wykonawców)
(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki
cywilnej lub członków konsorcjum)

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
Zamówienia.
2. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową, zgodnie z poniższym zestawieniem:
L.p.

ELEMENT

cena netto
[zł]

VAT 23%
[zł]

wartość brutto
[zł]

1

2

3

4

5

1.
2.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE - BYTÓW
WYPOSAŻENIE MEBLOWE KOŚCIERZYNA

3.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE - LĘBORK

4.

WYPOSAŻENIE MEBLOWE - KARTUZY
CENA OFERTOWA NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFERTOWA BRUTTO

CENA OFERTOWA BRUTTO słownie złotych: …………………………………………………………..........…………
………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminach:
30.06.2014r. – dot. Inkubatorów Przedsiębiorczości w Lęborku, Bytowie i Kartuzach,
30.07.2014r. – dot. Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie.
4. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone w Rozdziale 5 ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA
UMOWY.
15

5. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz
wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych
określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.
6. OŚWIADCZAMY, że zdobyliśmy wszystkie konieczne informacje do przygotowania Oferty
7. UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą Ofertą na czas wskazany w SIWZ.
Na potwierdzenie powyższego wnieśliśmy wadium w wysokości ........................................................................
w formie ................................................................................................................................................................
Dowód wniesienia wadium - oryginał gwarancji, poręczenia *) lub kopie przelewu poświadczoną za zgodność
z oryginałem przez Wykonawcę *) – załączamy do niniejszej Oferty.
8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami, tj. bez udziału Podwykonawców. *)/ przy udziale Podwykonawców
w następującym zakresie: *)
...........................................................................................................................................
(zakres)

...........................................................................................................................................
(zakres)

9. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ISTOTNYMI DLA STRON POSTANOWIENIAMI UMOWY,
określonymi w SIWZ i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej Oferty, do zawarcia umowy na
warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
10. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte w Ofercie na stronach nr od ....................... do
.................... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane. Informacje i dokumenty zawarte na
pozostałych stronach Oferty są jawne.
11. OŚWIADCZAMY, że Pełnomocnikiem Wykonawców, uprawnionym do reprezentowania wszystkich
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oraz do zawarcia umowy *) jest:
......................................................................................................................................
(W/w pkt wypełniają przedsiębiorcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, tj. w formie konsorcjum
lub spółki cywilnej).
12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania kierować należy na poniższy adres
Wykonawcy: .............................................................................................................................. ............................
tel. ..................................... fax .................................... e-mail: ...........................................
13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej Oferty są:
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................
- ...................................................................................................

*) - niepotrzebne skreślić

............................................., dnia................................

........................................................... ...............
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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Formularz 2.1.
…………………………………………..
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

FORMULARZ CENOWY
Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA
MEBLOWEGO W RAMACH PROJEKTU PN. „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ
ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I
KARTUZACH” oświadczamy, że oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższymi cenami:
1. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie
Lp.

Symbol

1

ST1

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa
srebrna

24

2

ST2

stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

5

3

ST3

stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox, szklany blat
Ø80cm wys. 55cm

1

4

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

19

5

SK2

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

3

6

K1

7

KK1

8

KK2

9

F1

Element

krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko
fioletowe; wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska
490mm; szerokość całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm;
głębokość siedziska 410mm;
krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie;
wysokość całkowita 855mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 540mm; wysokość siedziska 480mm;
szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym; z
możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
krzesło konferencyjne plastikowe, na płozie, bez
podłokietników;
wysokość całkowita 850mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 535mm; wysokość siedziska 470mm;
szerokość siedziska 450mm; głębokość siedziska 410mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym;
z możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko
wysuwane, typ podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1;
wysokość całkowita regulowana 920-1090mm;
wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm;
głębokość siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna
czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik
regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.
Siedzisko - wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane
integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w
technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.
Oparcie- regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym
plastikiem. Plastik wewnętrzny jest elementem elastycznym,
dostosowującym się do ruchów siedzącego, wyklejony wylewaną w
formie pianką o gęstości 55 kg/m3.

Ilość

Cena jedn. netto
[zł]

Wartość netto
[zł]

96

93

36

30

17

fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ
podłokietników P48 PU;
wysokość całkowita regulowana 990-1180mm;
wysokość siedziska regulowana 460-570mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 480mm;
głębokość siedziska 480-490mm; podstawa pięcioramienna
czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik
regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego.
Siedzisko- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub
tkaniną.
Oparcie- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub
tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość z podparciem w części
lędźwiowej
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze
czarnym; szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska
460mm; głębokość całkowita 585mm.
fotel konferencyjny obrotowy na kółkach 690x710x855mm;
rozstaw nóg 640mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze
beżowym; szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska
460mm; głębokość całkowita 690mm.
biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat
laminowany kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ;
80x160x73cm.
biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

10

F2

1

11

F3

12

F4

13

B1

14

B2

15

B3

biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

1

16

B4

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę,
160,4x80,4x73,2cm blat laminowany kolor: orzech, elementy
metalowe kolor: antracyt ;

2

17

B5

biurko pracownicze 160x80x73cm

2

18

KN1

kontener 43x53,5x55cm 3 szuflady, wkład piórnikowy

2

19

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta
laminowana

2

20

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

24

21

KO2

Komoda 124,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

2

22

KO3

komoda 124,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej

1

23

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej

5

24

KO5

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

2

25

KO6

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej; wbudowane skrytki na pocztę

1

26

KO7

komoda podbiurkowa 200,4x90,4x73,2cm, front z płyty
laminowanej

2

27

S1

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4
półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

27

28

S2

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

39

29

S3

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

1

30

S4

szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

6

29

2

24
1

18

31

S5

szafa ubraniowa 80x60x192,7cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek
baskwilowy

1

32

RE1

regał 80x43x192,7cm, 4 półki

19

33

SO1

34

HB1

35

LR1

36

LR2

37

LR3

sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm;
szer. siedziska 955mm, rozstaw płóz 1050mm
hoker barowy plastikowy 470x1160x540mm, kolor
pomarańczowy
lada recepcyjna - moduł prosty L-240 2400x800x895mm
oświetlenie cokołu
lada recepcyjna - moduł narożny 1200x600x895mm
oświetlenie cokołu

10
5
1
1

lada recepcyjna - nadstawka L-160 1600x300x373mm

1

38

blat do krzesła konferencyjnego KK1 i KK2

129

39

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

30

40

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

1

41

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

3

42

tor kablowy 180 l=180cm

1

43

tor kablowy 160 l=160cm

3

44

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

24

45

pionowy kanał kablowy

24

46

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

30

47

mediaport

3

48

przelotka kablowa

26

49

przelot kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160170cm, szer. 50cm; chromowany

4

50

5

CENA OFERTOWA NETTO
PODATEK VAT 23%
CENA OFERTOWA BRUTTO

2. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
Lp.

Symbol

Element

Ilość

1

ST1

2

ST2

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa
srebrna
stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

3

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

16

4

SK2

1

5

K1

6

KK1

7

F1

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm
krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko
fioletowe; wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska
490mm; szerokość całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm;
głębokość siedziska 410mm;
krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie;
wysokość całkowita 855mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 540mm; wysokość siedziska 480mm;
szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym; z
możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko
wysuwane, typ podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1;
wysokość całkowita regulowana 920-1090mm;
wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm;
głębokość siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna
czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik
regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja

Cena jedn. netto
[zł]

Wartość netto [zł]

2
2

5

46

16

19

synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego,z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.
Siedzisko- wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane
integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w
technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia
Oparcie-regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym
plastikiem. Plastik wewnętrzny jest elementem elastycznym,
dostosowującym się do ruchów siedzącego, wyklejony
wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3.
fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ
podłokietników P48 PU;
wysokość całkowita regulowana 990-1180mm;
wysokość siedziska regulowana 460-570mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 480mm;
głębokość siedziska 480-490mm; podstawa pięcioramienna
czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik
regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego.
Siedzisko- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub
tkaniną.
Oparcie- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub
tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość z podparciem w części
lędźwiowej
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze
czarnym; szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska
460mm; głębokość całkowita 585mm.
biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat
laminowany kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ;
80x160x73cm.

8

F2

9

F3

10

B1

11

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

1

12

B3

biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

1

13

KN1

kontener 43x53,5x55cm 3 szuflady, wkład piórnikowy

1

14

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta
laminowana

2

15

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

14

16

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej

2

17

KO5

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

1

18

S1

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4
półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

14

19

S2

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

17

20

S3

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

8

21

S4

szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

3

22

RE1

regał 80x43x192,7cm, 4 półki

6

23

RE3

24

SO1

25

LR1

Regał magazynowy 80x50cm, h= 198cm, blacha stalowa
malowana proszkowo
sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm;
szer. siedziska 955mm, rozstaw płóz 1050mm
lada recepcyjna - moduł prosty L-180, 1800x800x895mm
oświetlenie cokołu

1

9

14

2
4
1
20

26

LR2

lada recepcyjna - moduł narożny
oświetlenie cokołu

1

27

LR3

lada recepcyjna - nadstawka L-140 1400x300x373mm

1

28

blat do krzesła konferencyjnego KK1

50

29

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

14

30

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

1

31

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

1

32

tor kablowy 180 l=180cm

1

33

tor kablowy 160 l=160cm

1

34

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

11

35

pionowy kanał kablowy

13

36

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

13

37

mediaport

1

38

przelotka kablowa

11

39

przelotka kablowa

1

40

przelot kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160170cm, szer. 50cm; chromowany

1

41

4
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3. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku
Lp.

Symbol

Element
stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa
srebrna
stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox, szklany blat
Ø80cm wys. 55cm

Ilość

1

ST1

2

ST3

3

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

12

4

SK2

stół konferencyjny- płyta laminowana 247x115x73cm

1

5

K1

6

KK1

7

F1

8

F2

9

F3

krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko
fioletowe; wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska
490mm; szerokość całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm;
głębokość siedziska 410mm;
krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie;
wysokość całkowita 855mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 540mm; wysokość siedziska 480mm;
szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym; z
możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko
wysuwane, typ podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1;
fotel gabinetowy obrotowy,
Fotel wyposażony w mechanizm, pozwalający na swobodne
bujanie się z możliwością zatrzymania oparcia w jednej pozycji.
Regulacja wysokości za pomocą podnośnika gazowego. Wymiary:
 wysokość całkowita: 111-120
 wysokość siedziska (od podłogi): 49-57
 wysokość oparcia: 70
 wysokość podłokietników: 21
 szerokość: 50
 głębokość: 51
kolor: czarny
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze
czarnym; szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska
460mm; głębokość całkowita 585mm.

Cena jedn. netto
[zł]

Wartość netto[zł]

5
2

20

40

13

1

12

21

10

B1

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat
laminowany kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ;
80x160x73cm.

12

11

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

1

12

B3

biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana kolor:
orzech, elementy metalowe kolor: antracyt

1

13

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta
laminowana

2

14

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

12

15

KO2

Komoda 124,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

1

16

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej

3

17

KO6

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej; wbudowane skrytki na pocztę

1

18

S1

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4
półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

12

19

S2

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

18

20

S4

szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

3

21

RE1

regał 80x43x192,7cm, 4 półki

11

22

RE2

Regał magazynowy 100x50cm, h= 198cm, blacha stalowa
malowana proszkowo

7

23

blat do krzesła konferencyjnego KK1

40

24

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

12

25

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

1

26

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

1

27

tor kablowy 180 l=180cm

1

28

tor kablowy 160 l=160cm

1

29

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

12

30

pionowy kanał kablowy

14

31

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

14

32

mediaport

1

33

przelotka kablowa

12

34

przepust kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160170cm, szer. 50cm; chromowany

2

35

3
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4. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kartuzach
Lp.

Symbol

Element

Ilość

1

ST1

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, na płozie, laminat biały na
nodze pilarowej, elementy metalowe białe

4

2

ST2

stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

4

3

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

11

4

SK2

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

1

Cena jedn. netto
[zł]

Wartość netto [zł]

22

5

6

7

8

K1

krzesło plastikowe na płozie; płoza biała; wysokość całkowita
840mm, wysokość do siedziska 490mm; szerokość całkowita
430mm; głębokość całkowita 570mm; głębokość siedziska 410mm;

KK1

krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie;
wysokość całkowita 855mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 540mm; wysokość siedziska 480mm;
szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze białym; z
możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.

33

KK2

krzesło konferencyjne plastikowe, na płozie, bez
podłokietników;
wysokość całkowita 850mm; szerokość całkowita 590mm;
głębokość całkowita 535mm; wysokość siedziska 470mm;
szerokość siedziska 450mm; głębokość siedziska 410mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze białym;
z możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.

49

F1

fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko
wysuwane, typ podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1;
wysokość całkowita regulowana 920-1090mm;
wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm;
głębokość siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna
biała, rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany
góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa, kolor
biały.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego, z dodatkową funkcją wysuwu siedziska.
Siedzisko - wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane
integralną pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w
technologii wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na
zgniatanie oraz maksymalny komfort siedzenia.
Oparcie- regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem.
Plastik wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym
się do ruchów siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o
gęstości 55 kg/m3.

32

fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ
podłokietników P48 PU;
wysokość całkowita regulowana 990-1180mm;
wysokość siedziska regulowana 460-570mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 480mm;
głębokość siedziska 480-490mm; podstawa pięcioramienna biała,
rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa, kolor biały.
Mechanizm Synchro – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru
siedzącego.
Siedzisko- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną.
Oparcie- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką
poliuretanową o gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną.
Oparcie regulowane na wysokość z podparciem w części
lędźwiowej
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż biały; siedzisko w kolorze wg strefy;
szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm;
głębokość całkowita 585mm.

16

9

F2

3

10

F3

11

B1

Biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat
laminowany kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały: 80x1 60cm

34

12

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4 płyta laminowana kolor: dąb, elementy
metalowe: biały

1

13

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta
laminowana

1

9

23

14

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

34

15

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej

6

16

KO5

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

2

17

S1

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4
półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

21

18

S2

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

22

19

S3

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

5

20

S4

21

SQ1

22

HB1

szafa ubraniowa 80x60x192,7cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek
baskwilowy
sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm;
szer. siedziska 955mm, rozstaw płóz 1050mm
hoker barowy plastikowy 470x1160x540mm,

6
8
5
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................................., dnia ...................................

.................................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 3. Formularze dotyczące zdolności Wykonawcy do wykonania zamówienia

FORMULARZ 3.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
FORMULARZ 3.2. Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu
FORMULARZ 3.3. Oświadczenie Wykonawcy dot. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
FORMULARZ 3.4. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE - Oświadczenie Wykonawcy o doświadczeniu

25

FORMULARZ 3.1.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
„KASZUBSKI
INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ
ROZWOJU
INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................
Oświadczam(y), że spełniam(y) warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień, wymaganych ustawami, do wykonywania określonych działalności lub czynności
w zakresie przedmiotu niniejszego zamówienia
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego
zamówienia
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.2.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na
realizację zadania pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU
PN. „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH
PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”
Ja (imię i nazwisko)
.......................................................................................................................
reprezentując firmę
.......................................................................................................................
(nazwa i adres firmy)
jako (stanowisko służbowe)
........................................................................................................................

Oświadczam(y), że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych

................................................, dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.3.
………………………………………….
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

OŚWIADCZENIE
Oświadczamy, że należymy/nie należymy* do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5
ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:
1)……………………………………………………………………………………………………
2)……………………………………………………………………………………………………
3)……………………………………………………………………………………………………
4)…………………………………………………………………………………………………...

* niepotrzebne skreślić

............................., dnia .............................

........................................................................
(Pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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FORMULARZ 3.4.

…………………………………………
(pieczęć Wykonawcy / Wykonawców)

WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym realizację zadania pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA MEBLOWEGO
W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „KASZUBSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ
ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I
KARTUZACH” oświadczamy, że oświadczamy, że zrealizowaliśmy (zostały zakończone w okresie ostatnich 3 lat
przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania) następujące zamówienia odpowiadające wymaganiom
Zamawiającego:

l.p.
1

nazwa (firma),
adres
poprzedniego
Zamawiającego /
Odbiorcy
2

wartość zadania
brutto
wykonanego
przez Wykonawcę
w tys. PLN
3

wyszczególnienie
(przedmiot dostawy)
informacje potwierdzające
spełnienie warunków określonych
w pkt 7.1.2 siwz

4

czas realizacji
początek (dzień,
miesiąc, rok)
5

koniec (dzień,
miesiąc, rok)
6

Załączam dowody potwierdzające należyte wykonanie wyszczególnionych w tabeli zadań.

.............................., dnia .........................

.................................................. .................................
(pieczęć i podpis Wykonawcy / Pełnomocnika)
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ROZDZIAŁ 4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego w budynkach Inkubatorów
Przedsiębiorczości w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach, w ramach projektu pt. „Kaszubski
Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie,
Lęborku i Kartuzach”.
1. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia i zamontowania wyposażenia meblowego w budynkach
Inkubatorów Przedsiębiorczości w:
- Kościerzynie ul. Przemysłowa 3 w terminie do 30.07.2014r.,
- Bytowie ul. Podzamcze 34 w terminie do 30.06.2014r.,
- Lęborku ul. Krzywoustego 1 w terminie do 30.06.2014r.,
- Kartuzach ul. Mściwoja II w terminie do 30.06.2014r,
2. Wykonawca przekaże Zamawiającemu instrukcje obsługi w języku polskim, karty gwarancyjne i wymagane
atesty.
3. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić terminy dostawy oraz montażu z Zamawiającym. Dostawy należy
realizować w obecności przedstawiciela Zamawiającego.
4. W obiektach, do których będą realizowane dostawy trwają roboty budowlane, których zakończenie planowane
jest odpowiednio: Kartuzy – 31.03.2014r., Lębork – 30.04.2014r., Kościerzyna i Bytów – 31.05.2014r. Po tych
terminach będą mogły być realizowane dostawy i montaż.
5. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zamówienia – 30.04.2014r. Jest to termin szacunkowy podany
z uwzględnieniem procedury przetargowej. Przesunięcie tego terminu nie może powodować roszczeń
Wykonawcy w stosunku do daty zakończenia realizacji zamówienia.
6. Równolegle z dostawą wyposażenia meblowego będą realizowane dostawy sprzętu teleinformatycznego przez
innego wykonawcę.
7. Wyposażenie meblowe będące przedmiotem niniejszego zamówienia winno posiadać:
- certyfikaty na dopuszczenie do użytku na palność tkanin tapicerskich,
- certyfikaty na klasę higieniczności płyt.
8. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów pomieszczeń w celu weryfikacji wymiarowania mebli,
zaś w przypadku rozbieżności dokonania uzgodnień z Zamawiającym.
9. Meble na wymiar należy wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami i z materiałów wyszczególnionych w opisie.
10. Dostarczone meble Wykonawca jest zobowiązany zamontować w pomieszczeniach zgodnie z załączonymi
projektami umeblowania.
11. Wyposażenie meblowe objęte przedmiotem zamówienia Wykonawca przez dostawą i montażem musi być
zaakceptowane przez Zamawiającego.
12. Szczegółowy opis zamawianego wyposażenia meblowego
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1. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kościerzynie

LP

Symbol

Element

Kondygnacja,

Kolor

Przyziemie
Parter
1

ST1

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa

I piętro

stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox, szklany blat Ø80cm wys.
55cm

Parter

Parter

jw
Laminat biały, elementy
metalowe antracyt
Laminat dąb, elementy
metalowe antrarcyt
jw
Blat szklany, elementy
metalowe czarne

Przyziemie
4

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

I piętro

SUMA
Parter
SK2

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

II piętro
SUMA

6

K1

krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko fioletowe;
wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska 490mm; szerokość
całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm; głębokość siedziska 410mm;

Przyziemie
Parter

załącznik nr 38

24
2
2

załącznik nr 1 i nr 30

1
5
1

załącznik nr 1 i nr 2

12
Laminat jasnoszary, elementy
metalowe grafit

III piętro

5

1
1

SUMA
ST3

2
1

III piętro

3

Laminat biały, elementy
metalowe czarny

II piętro

Przyziemie
ST2

19

III piętro
SUMA

2

Ilość

Przykładowy model
podany poniżej lub
równoważny w
zakresie
zastosowanego
materiału, kształtu i
funkcjonalności

4

załącznik nr 1 i nr 3

3
jw
Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt
jw
Siedzisko RAL 9010, elementy
metalowe czarne
Siedzisko PS 02, elementy
metalowe czarne

19
2
1

załącznik nr 1 i nr 4

3
80
załącznik nr 39
4

I piętro
II piętro
III piętro
SUMA

7

8

9

KK1

KK2

F1

krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie; wysokość całkowita
855mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość całkowita 540mm; wysokość
siedziska 480mm; szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym; z możliwością
montażu blatu konferencyjnego; z możliwością łączenia krzeseł i ich
sztaplowania.
krzesło konferencyjne plastikowe, na płozie, bez podłokietników;
wysokość całkowita 850mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość całkowita
535mm; wysokość siedziska 470mm; szerokość siedziska 450mm; głębokość
siedziska 410mm; stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze
czarnym; z możliwością montażu blatu konferencyjnego; z możliwością
łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, typ
podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1; wysokość całkowita
regulowana 920-1090mm;wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm; głębokość siedziska
420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø
720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,z dodatkową funkcją
wysuwu siedziska.
wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką
poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej,
gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia.
Oparcie-regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem. Plastik
wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym się do ruchów
siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3.

Parter
I piętro
II piętro
III piętro
SUMA
Przyziemie
I piętro

Siedzisko RAL 2011, elementy
metalowe czarne
Siedzisko RAL 7047, elementy
metalowe czarne
Siedzisko PS 02, elementy
metalowe czarne
jw
Siedzisko NX-10, elementy
metalowe czarne
Siedzisko NX- 9 elementy
metalowe czarne
jw
Siedzisko CODE 512,
elementy metalowe czarne
Siedzisko CODE 512,
elementy metalowe czarne

4
4
4
96
4
9
13
67
93
24
12

SUMA

jw

36

Parter

Tapicerka: NX-9 – 5 sztuk, NX12- 3 szt. elementy metalowe
czarne

8

I piętro

Tapicerka NX-3, elementy
metalowe czarne

9

II piętro

Tapicerka NX-11, elementy
metalowe czarne

13

jw

30

SUMA

załącznik nr 40

załącznik nr 41

załącznik nr 42

32

10

fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ podłokietników P48 PU;
wysokość całkowita regulowana 990-1180mm;
wysokość siedziska regulowana 460-570mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 480mm; głębokość siedziska
480-490mm; podstawa pięcioramienna czarna, rozstaw kółek 680mm (Ø
720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80 mm), nakładka
poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.
Siedzisko-Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o
gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną.
Oparcie-Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o gęstości
75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną. Oparcie regulowane na wysokość z
podparciem w części lędźwiowej

F2

Parter

Parter
11

F3

fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze czarnym;
szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm; głębokość całkowita
585mm.

II Piętro
III Piętro
SUMA

12

F4

fotel konferencyjny obrotowy na kółkach 690x710x855mm;
rozstaw nóg 640mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze beżowym;
szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm; głębokość całkowita
690mm.

Parter

Tapicerka S-29, elementy
metalowe antracyt

Tapicerka: UT-10 – 11 sztuk, ,
NX-11 – 8 sztuk; elementy
metalowe czarne
Tapicerka: NX-11; elementy
metalowe czarne
Tapicerka: NX-12; elementy
metalowe czarne
Jw.
Tapicerka: NX-9; elementy
metalowe czarne

Parter
13

B1

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat laminowany
kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ; 80x160x73cm.

I Piętro

1

załącznik nr 43

19
8

załącznik nr 44

2
29
2

załącznik nr 45

2
Laminat orzech, elementy
metalowe białe

II Piętro

9
13

SUMA

Jw.

24

załącznik nr 1 i nr 5

14

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana, elementy
metalowe kolor: antracyt

Parter

Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 6

15

B3

biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana, elementy metalowe
kolor: antracyt

Parter

Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 7

16

B4

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, 160,4x80,4x73,2cm
blat laminowany, elementy metalowe kolor: antracyt ;

Parter

Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt

2

załącznik nr 1 i nr 31
33

17

B5

biurko pracownicze 160x80x73cm

Parter

18
19

KN1
KN2

kontener 43x53,5x55cm 3 szuflady, wkład piórnikowy
kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta laminowana

Parter
Parter
Parter

Laminat orzech, elementy
metalowe białe
Laminat biały
Laminat antracyt
Laminat dąb/biały

20

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

I Piętro
II Piętro
SUMA

Laminat dąb/biały
Laminat dąb/biały
jw.

9
13
24

21

KO2

Komoda 124,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty skrzydłowe i
korpus z płyty laminowanej

Parter

Laminat antracyt

2

załącznik nr 1 i nr 10

22

KO3

komoda 124,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

Parter

Laminat antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 34

Laminat antracyt
orzech
Jw.

4
1
5

załącznik nr 1 i nr 11

2

załącznik nr 1 i nr 32

2
2
2

załącznik nr 1 i nr 33
załącznik nr 1 i nr 8
załącznik nr 1 i nr 9

23

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

Parter
II Piętro
SUMA

24

KO5

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty skrzydłowe i
korpus z płyty laminowanej

Parter

Orzech – 1 sz.
Antracyt – 1 sztuk

2

załącznik nr 1 i nr 23

25

KO6

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej;
wbudowane skrytki na pocztę

Parter

Laminat antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 12

26

KO7

komoda podbiurkowa 200,4x90,4x73,2cm, front z płyty laminowanej

Parter

Laminat antracyt

2

załącznik nr 1 i nr 35

Parter

Laminat dąb

5

I Piętro

Laminat dąb

9

II Piętro

Laminat dąb

13

SUMA

Jw.

27

Parter

Laminat dąb

6

I Piętro

Laminat dąb

18

II Piętro

Laminat dąb

13

III Pietro

Laminat dąb

2

SUMA

Jw.

39

27

28

29
30

S1

S2

S3
S4

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4 półki, drzwi
pełne, zamek baskwilowy

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy
szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Parter

Laminat dąb

1

Przyziemie

Laminat jasnoszary

3

III Piętro

Laminat jasnoszary

3

SUMA

Jw.

6

załącznik nr 1 i nr 13

załącznik nr 1 i nr 14

załącznik nr 1 i nr 24
załącznik nr 1 i nr 25
34

31
32

S5
RE1

szafa ubraniowa 80x60x192,7cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy
regał 80x43x192,7cm, 4 półki

III Piętro

Laminat jasnoszary

1

Parter

Laminat dąb

3

III Piętro
SUMA

16
19

SUMA

Laminat dąb
Jw.
Tapicerka NX-12, elementy
metalowe czarne
Tapicerka NX -12 – 1 szt., NX11 – 1 szt.
elementy metalowe czarne
Tapicerka I-2, elementy
metalowe czarne
Tapicerka NX-11, elementy
metalowe czarne
Tapicerka NX-12, elementy
metalowe czarne
Jw.

Przyziemie

RAL 2011

5

załącznik nr 47

Parter

Laminat biały

1

załącznik nr 1 i nr 36

Parter

Laminat biały

1

załącznik nr 1 i nr 27

Parter

Laminat orzech

1

załącznik nr 1 i nr 37

Przyziemie
Parter
33

SO1

sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm; szer. siedziska 955mm,
rozstaw płóz 1050mm

I Piętro
II Piętro
III Pietro

34

HB1

35

LR1

36

LR2

hoker barowy plastikowy 470x1160x540mm,
lada recepcyjna - moduł prosty L-240 2400x800x895mm; oświetlenie
cokołu
lada recepcyjna - moduł narożny 1200x600x895mm; oświetlenie cokołu

37

LR3
lada recepcyjna - nadstawka L-160 1600x300x373mm
AKCESORIA

38

blat do krzesła konferencyjnego KK1 i KK2

I Piętro

Kolory wskazane w poz. KK1
i KK2
Zielony
Onyx X-01
BASIC 23

II Piętro

ONYX X-01

Parter
39

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

SUMA

załącznik nr 1 i nr 15
załącznik nr 1 i nr 16

4
2
1

załącznik nr 46

1
2
10

129
3
5
9

załącznik nr 48

załącznik nr 1 i nr 17

13
30

40

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

1

załącznik nr 1 i nr 18

41

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

3

załącznik nr 1 i nr 19

42

tor kablowy 180 l=180cm

1

załącznik nr 1 i nr 20

43

tor kablowy 160 l=160cm

3

załącznik nr 1 i nr 20

44

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

24

załącznik nr 1 i nr 21

45

pionowy kanał kablowy

24

załącznik nr 1 i nr 21
35

46

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

47
48
49
50

30

załącznik nr 1 i nr 21

mediaport

3

załącznik nr 1 i nr 21

przelotka kablowa

26

załącznik nr 1 i nr 21

przelot kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160-170cm, szer. 50cm;
chromowany

4

załącznik nr 1 i nr 21

5

załącznik nr 49

2. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Bytowie
L. P.

Kondygnacja,
Symbol

Kolor

Element

Ilość

I piętro
1.

ST1

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa

II piętro

1
Laminat biały, elementy
metalowe czarny

SUMA
II piętro
2.

ST2

Stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

I piętro
SUMA

3.

SK1

Stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

II piętro

4.

SK2

Stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

parter

5.

K1

krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko fioletowe;
wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska 490mm; szerokość
całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm; głębokość siedziska 410mm;

II piętro

6

KK1

krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie;
wysokość całkowita 855mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość
całkowita 540mm; wysokość siedziska 480mm; szerokość siedziska 455mm;
głębokość siedziska 420mm; stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w
kolorze czarnym; z możliwością montażu blatu konferencyjnego; z
możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.

I piętro
SUMA

II piętro
SUMA

1

załącznik nr 38

2
Laminat biały, elementy
metalowe antracyt
Laminat jasnoszary,
elementy metalowe grafit
Laminat jasnoszary,
elementy metalowe grafit
Tapicerka RAL 9010 ,
element metalowy czarny

parter
I piętro

Przykładowy model
podany poniżej lub
równoważny w zakresie
zastosowanego materiału,
kształtu i funkcjonalności

1
1

załącznik nr 1 i nr 30

2
16

załącznik nr 1 i nr 3

1

załącznik nr 1 i nr 4

3
2

załącznik nr 39

5
6

Tapicerka NX-3,
element metalowy czarny

8
32

załącznik nr 40

46

36

7

8

9

10

F1

F2

F3

B1

fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, typ
podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1;
wysokość całkowita regulowana 920-1090mm;
wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm; głębokość
siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna czarna, rozstaw kółek
680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80
mm), nakładka poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego,z dodatkową funkcją
wysuwu siedziska.
Siedzisko- wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną
pianką poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii
wtryskowej, gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny
komfort siedzenia.
Oparcie-regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem. Plastik
wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym się do ruchów
siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3.
fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ podłokietników P48
PU;
wysokość całkowita regulowana 990-1180mm;
wysokość siedziska regulowana 460-570mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 480mm; głębokość
siedziska 480-490mm; podstawa pięcioramienna czarna, rozstaw kółek
680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80
mm), nakładka poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro –regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.
Siedzisko-Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o
gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną.
Oparcie-Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o
gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną. Oparcie regulowane na
wysokość z podparciem w części lędźwiowej
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze czarnym;
szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm; głębokość
całkowita 585mm.
biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę,; 80x160x73cm.

I piętro

9

parter

7
Tapicerka NX-9 element
metalowy czarny

SUMA

parter

16

S-29

parter
I piętro
SUMA
parter
I piętro
SUMA

załącznik nr 42

1

załącznik nr 43

8
NX-11

1

Blat laminowany kolor:
dąb, elementy metalowe
kolor: biały

9
5
9
14

załącznik nr 44

załącznik nr 1 i nr 5
37

11

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm,

parter

12

B3

biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana kolor: orzech,
elementy metalowe kolor: antracyt

parter

13

KN1

kontener 43x53,5x55cm 3 szuflady, wkład piórnikowy

parter

14

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm

parter

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

parter
I piętro

15

KO1

17

KO4

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

KO5

Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty skrzydłowe
i korpus z płyty laminowanej

płyta laminowana kolor:
orzech

18

19

20

S1

S2

S3

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

S4

szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

RE1

regał 80x43x192,7cm, 4 półki

23

RE3

Regał magazynowy 80x50, h=198cm

2

2

parter

płyta laminowana kolor:
orzech

1

I piętro

9

Laminat kolor: dąb,

9
14

parter

4

II piętro

laminat kolor: dąb

8
5

SUMA

17

Parter

2

I piętro
II piętro
I piętro

laminat kolor dąb

załącznik nr 1 i nr 33
załącznik nr 1 i nr 8
załącznik nr 1 i nr 9

załącznik nr 1 i nr 11
załącznik nr 1 i nr 23

5

załącznik nr 1 i nr 13

załącznik nr 1 i nr 14

załącznik nr 1 i nr 24

8
Laminat jasnoszary

3

załącznik nr 1 i nr 25

2
laminat kolor: dąb

II piętro
SUMA
II piętro

załącznik nr 1 i nr 7

5

SUMA
I piętro

załącznik nr 1 i nr 6

5

płyta laminowana kolor:
orzech

parter
22

1

parter

SUMA
21

1

14

parter
Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4 półki, drzwi
pełne, zamek baskwilowy

1

Blat laminowany kolor:
dąb, elementy metalowe
kolor: biały

SUMA
16

płyta laminowana kolor:
orzech, elementy
metalowe kolor: antracyt
płyta laminowana kolor:
orzech, elementy
metalowe kolor: antracyt
płyta laminowana kolor:
orzech

2
2

załącznik nr 1 i nr 16

6
Laminat biały

2

Załącznik nr 50
38

24

SO1

25

LR1

26

LR2

27

LR3

sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm;
szer. siedziska 955mm, rozstaw płóz 1050mm
lada recepcyjna - moduł prosty L-240 2400x800x895mm
oświetlenie cokołu
lada recepcyjna - moduł narożny 1200x600x895mm
oświetlenie cokołu
lada recepcyjna - nadstawka L-160 1600x300x373mm

I piętro
parter
parter
parter

Tapicerka NX-12,
elementy metalowe czarne
płyta laminowana kolor:
orzech
płyta laminowana kolor:
orzech
płyta laminowana kolor:
orzech

4

załącznik nr 46

1

załącznik nr 1 i nr 36

1

załącznik nr 1 i nr 27

1

załącznik nr 1 i nr 37

50
7
7
14

załącznik nr 48

AKCESORIA
28

blat do krzesła konferencyjnego KK1

29

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

30

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

1

załącznik nr 1 i nr 18

31

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

1

załącznik nr 1 i nr 19

32

tor kablowy 180 l=180cm

1

załącznik nr 1 i nr 20

33

tor kablowy 160 l=160cm

1

załącznik nr 1 i nr 20

34

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

11

załącznik nr 1 i nr 21

35

pionowy kanał kablowy

13

załącznik nr 1 i nr 21

36

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

13

załącznik nr 1 i nr 21

37

mediaport

1

załącznik nr 1 i nr 21

38

przelotka kablowa

11

załącznik nr 1 i nr 21

39

przelotka kablowa

1

załącznik nr 1 i nr 29

40

Przelot kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160-170cm, szer.
50cm; chromowany

1

załącznik nr 1 i nr 21

4

załącznik nr 49

41

parter
I piętro
SUMA

ONYX X-01
ZIELONY

załącznik nr 1 i nr 17

3. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku

LP.

Symbol

1

ST1

Element

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa

Kondygnacja,

Kolor

Ilość

Przykładowy model
podany poniżej lub
równoważny w
zakresie zastosowanego
materiału, kształtu i
funkcjonalności

piętro

Laminat biały, elementy
metalowe czarny

5

załącznik nr 38
39

2

ST3

3

SK1

4

SK2

5

K1

6

KK1

7

F1

stolik okolicznościowy na nodze talerzowej inox, szklany blat Ø80cm wys.
55cm

piętro

Blat szklany, elementy
metalowe czarne

2

załącznik nr 1 i nr 2

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

piętro

Laminat jasnoszary,
elementy metalowe grafit

12

załącznik nr 1 i nr 3

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

piętro

Laminat jasnoszary,
elementy metalowe grafit

1

załącznik nr 1 i nr 4

piętro

Siedzisko PS02, elementy
metalowe czarne

20

załącznik nr 39

piętro

Siedzisko NX-10, elementy
metalowe czarne

40

załącznik nr 40

piętro

Tapicerka NX-9, elementy
metalowe czarne

13

załącznik nr 42

krzesło plastikowe na płozie; płoza chromowana; siedzisko fioletowe;
wysokość całkowita 840mm, wysokość do siedziska 490mm; szerokość
całkowita 430mm; głębokość całkowita 570mm; głębokość siedziska 410mm;
krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie; wysokość całkowita
855mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość całkowita 540mm; wysokość
siedziska 480mm; szerokość siedziska 455mm; głębokość siedziska 420mm;
stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze czarnym; z
możliwością montażu blatu konferencyjnego; z możliwością łączenia krzeseł i
ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane, typ
podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1; wysokość całkowita
regulowana 920-1090mm;wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm; głębokość
siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna czarna, rozstaw kółek
680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80
mm), nakładka poliuretanowa, kolor czarny.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z dodatkową funkcją
wysuwu siedziska.
wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką
poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej,
gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia.
Oparcie-regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem. Plastik
wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym się do ruchów
siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3.

40

fotel gabinetowy obrotowy,
Fotel wyposażony w mechanizm, pozwalający na swobodne bujanie się z
możliwością zatrzymania oparcia w jednej pozycji. Regulacja wysokości za
pomocą podnośnika gazowego.
Wymiary:
 wysokość całkowita: 111-120
 wysokość siedziska (od podłogi): 49-57
 wysokość oparcia: 70
 wysokość podłokietników: 21
 szerokość: 50
 głębokość: 51
kolor: czarny
fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż chromowany; siedzisko w kolorze czarnym;
szerokość siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm; głębokość
całkowita 585mm.

8

F2

9

F3

10

B1

11

B2

12

B3

13

KN2

Piętro

Tapicerka S-29, elementy
metalowe czarny

1

załącznik nr 51

Piętro

Tapicerka: NX-11;
elementy metalowe czarne

12

załącznik nr 44

12

załącznik nr 1 i nr 5

1

załącznik nr 1 i nr 6

1

załącznik nr 1 i nr 7

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat laminowany
kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ; 80x160x73cm.
biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana, elementy
metalowe kolor: antracyt
biurko pracownicze 160x80,4x73,2cm, płyta laminowana, elementy
metalowe kolor: antracyt

Parter

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta laminowana

Parter

Laminat antracyt

2

załącznik nr 1 i nr 8

Piętro

Parter

Laminat dąb, elementy
metalowe białe
Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt
Laminat orzech, elementy
metalowe antracyt

14

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

Piętro

Laminat dąb

12

załącznik nr 1 i nr 9

15

KO2

Komoda 124,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty skrzydłowe
i korpus z płyty laminowanej

piętro

Laminat antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 10

16

KO4

Piętro

Laminat jasnoszary

3

załącznik nr 1 i nr 11

17

KO6

Parter

Laminat Antracyt

1

załącznik nr 1 i nr 12

18

S1

Piętro

Laminat dąb

12

załącznik nr 1 i nr 13

19

S2

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Piętro

Laminat dąb

18

załącznik nr 1 i nr 14

20
21
22

S4
RE1

szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy
regał 80x43x192,7cm, 4 półki

Piętro
Piętro

3
11

załącznik nr 1 i nr 15
załącznik nr 1 i nr 16

RE2

Regał magazynowy 100x50cm, h=198cm, blacha stalowa malowana

parter

Laminat jasnoszary
Laminat antracyt
Blacha stalowa malowana
proszkowo

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej
Komoda 232,6x43,4x150,2cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej; wbudowane skrytki na pocztę
Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4 półki, drzwi
pełne, zamek baskwilowy

7

załącznik nr 52
41

AKCESORIA
23

blat do krzesła konferencyjnego KK1 i KK2

24

przegroda nadbiurkowa tapicerowana 160 160x42x2cm

Piętro

Kolory wskazane w poz.
KK1
zielony
ONYX X-01

SUMA

40

załącznik nr 48

12
2

załącznik nr 1 i nr 17

14

25

blenda podbiurkowa 180 144x28x1,8cm

piętro

Laminat orzech

1

załącznik nr 1 i nr 18

26

blenda podbiurkowa 160 124x28x1,8cm

piętro

Laminat orzech

1

załącznik nr 1 i nr 19

27

tor kablowy 180 l=180cm

piętro

jasnoszary

1

załącznik nr 1 i nr 20

28

tor kablowy 160 l=160cm

piętro

jasnoszary

1

załącznik nr 1 i nr 20

29

tor kablowy druciany 53x15x12,6cm

piętro

jasnoszary

12

załącznik nr 1 i nr 21

30

pionowy kanał kablowy

piętro

jasnoszary

14

załącznik nr 1 i nr 21

31

wieszak na komputer 23x52x51,2cm

piętro

jasnoszary

14

załącznik nr 1 i nr 21

32

mediaport

piętro

jasnoszary

1

załącznik nr 1 i nr 21

33

przelotka kablowa

piętro

jasnoszary

12

załącznik nr 1 i nr 21

34

przelot kablowy
wieszak ubraniowy mobilny na kółkach dł.150cm wys.160-170cm,
szer. 50cm; chromowany

piętro

jasnoszary

2

załącznik nr 1 i nr 21

piętro

chrom

3

załącznik nr 49

Przykładowy model
podany poniżej lub
równoważny w
zakresie zastosowanego
materiału, kształtu i
funkcjonalności

35

4. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Kartuzach

Lp.

Symbol

1

ST1

2

ST2

Element

stolik kwadratowy 80x80x72,4cm, laminat biały, noga pilarowa

stolik okolicznościowy 120x65x33cm, płyta laminowana

Kondygnacja,

Kolor

Ilość

Parter
piętro
SUMA
Parter
piętro

Laminat dąb, elementy
metalowe białe

3
1
4
3
1

Laminat dąb, elementy
metalowe białe

SUMA
3

SK1

stół konferencyjny mobilny z uchylnym blatem, 160x80x74cm

parter

załącznik nr 38

załącznik nr 1 i nr 30

4
Laminat dąb, elementy
metalowe białe,

11

załącznik nr 1 i nr 3
42

4

5

SK2

stół konferencyjny - płyta laminowana 247x115x73cm

K1

krzesło plastikowe na płozie; płoza biała; siedzisko fioletowe; wysokość
całkowita 840mm, wysokość do siedziska 490mm; szerokość całkowita
430mm; głębokość całkowita 570mm; głębokość siedziska 410mm;

I Piętro
Parter
piętro

Laminat dąb, elementy
metalowe białe,,
Siedzisko RAL 2011,
elementy metalowe białe
Siedzisko NX-12, elementy
metalowe białe

SUMA

6

KK1

7

8

KK2

F1

krzesło konferencyjne tapicerowane, na płozie; wysokość całkowita
855mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość całkowita 540mm;
wysokość siedziska 480mm; szerokość siedziska 455mm; głębokość
siedziska 420mm; stelaż- płoza metalowa malowana proszkowo w kolorze
białym; z możliwością montażu blatu konferencyjnego; z możliwością
łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
krzesło konferencyjne plastikowe, na płozie, bez podłokietników;
wysokość całkowita 850mm; szerokość całkowita 590mm; głębokość
całkowita 535mm; wysokość siedziska 470mm; szerokość siedziska
450mm; głębokość siedziska 410mm; stelaż- płoza metalowa malowana
proszkowo w kolorze białym; z możliwością montażu blatu konferencyjnego;
z możliwością łączenia krzeseł i ich sztaplowania.
fotel pracowniczy obrotowy, mechanizm Synchro, siedzisko wysuwane,
typ podłokietnika P54PU; obicie - tkanina gr. cenowa 1; wysokość całkowita
regulowana 920-1090mm;wysokość siedziska regulowana 480-590mm;
szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska 460mm; głębokość
siedziska 420-480(450)mm; podstawa pięcioramienna biała, rozstaw kółek
680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 80
mm), nakładka poliuretanowa, kolor biały.
Mechanizm Synchro SL – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością
dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, z
dodatkową funkcją wysuwu siedziska.
wykonane ze sklejki drzewa liściastego, wyściełane integralną pianką
poliuretanową o gęstości 60 kg/m3, wykonaną w technologii wtryskowej,
gwarantującą wysoką odporność na zgniatanie oraz maksymalny komfort
siedzenia.
Oparcie-regulowane, całe tapicerowane z wewnętrznym plastikiem. Plastik
wewnętrzny jest elementem elastycznym, dostosowującym się do ruchów
siedzącego, wyklejony wylewaną w formie pianką o gęstości 55 kg/m3.

Parter
piętro

piętro

Siedzisko NX-10, elementy
metalowe białe

12
4

załącznik nr 39

3
30

załącznik nr 40

33
Siedzisko CODE 15,
elementy metalowe białe
Siedzisko CODE 512,
elementy metalowe białe

SUMA

24
12

załącznik nr 41

49

Parter

Tapicerka: NX-9 elementy
metalowe białe

3

piętro

Tapicerka: NX-12
elementy metalowe białe

29

SUMA

załącznik nr 1 i nr 4

16

SUMA
parter

1

załącznik nr 42

32

43

9

10

F2

fotel gabinetowy obrotowy, mechanizm Synchro, typ podłokietników P48
PU; wysokość całkowita regulowana 990-1180mm; wysokość siedziska
regulowana 460-570mm; szerokość całkowita 680mm; szerokość siedziska
480mm; głębokość siedziska 480-490mm; podstawa pięcioramienna biała,
rozstaw kółek 680mm (Ø 720mm); podłokietnik regulowany góra-dół
(zakres regulacji 80 mm), nakładka poliuretanowa, kolor biały.
Mechanizm Synchro – regulacja wysokości siedziska, regulacja
synchronicznego odchylania oparcia/siedziska z możliwością dostosowania
sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego.
Siedzisko-Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o
gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną.
Oparcie- Sklejka wykładana wylewaną w formie pianką poliuretanową o
gęstości 75 kg/m3, tapicerowaną skórą lub tkaniną. Oparcie regulowane na
wysokość z podparciem w części lędźwiowej

F3

fotel konferencyjny obrotowy, na nogach 660x680x920mm;
rozstaw nóg 500mm; stelaż biały; siedzisko w kolorze wg strefy; szerokość
siedziska 430mm, głębokość siedziska 460mm; głębokość całkowita
585mm.

Parter

Tapicerka NX-3, elementy
metalowe białe

3

parter

Tapicerka wg koloru strefy,
elementy metalowe białe

1

piętro

Tapicerka wg koloru strefy,
elementy metalowe białe

Suma
Parter

11

B1

biurko pracownicze opierane jednostronnie o komodę, blat laminowany
kolor: dąb, elementy metalowe kolor: biały ; 80x160x73cm.

12

B2

biurko gabinetowe 180,4x90,4x73,2cm, płyta laminowana, elementy
metalowe kolor: biały

Parter

13

KN2

kontenerek podbiurkowy na cokole 48,4x57x63x3cm, płyta laminowana

Parter

Piętro
SUMA

Parter
14

KO1

komoda podbiurkowa pracownicza 150x45x66cm L/P

Piętro

15

16

KO4

KO5

Komoda 232,6x43,4x79,8cm, fronty skrzydłowe i korpus z płyty
laminowanej
Komoda 232,6x43,4x150,2cm, z wieszakiem wysuwanym, fronty
skrzydłowe i korpus z płyty laminowanej

załącznik nr 44

9
Laminat dąb, elementy
metalowe białe
Laminat dąb, elementy
metalowe białe
Front - laminat biały
Boki – laminat dąb
Front - laminat biały
Boki – laminat dąb

SUMA
Parter

8

załącznik nr 43

4
30
34

załącznik nr 1 i nr 31

1

załącznik nr 1 i nr 6

1

załącznik nr 1 i nr 8

5
29

załącznik nr 1 i nr 9

34
1

Piętro

Front - laminat biały
Boki – laminat dąb

SUMA

Jw.

6

Parter

Front - laminat biały
Boki – laminat dąb

2

5

załącznik nr 1 i nr 11

załącznik nr 1 i nr 23
44

17

Szafa ubraniowo-aktowa 80x43x192,7cm, (podział 1/3, 2/3), 4 półki, drzwi
pełne, zamek baskwilowy

S1

Parter
Piętro
SUMA
Parter

18
19

S2
S3

Szafa 80x43x192,cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Piętro
SUMA

Szafa 80x43x192,7cm, 4 półki, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Parter
Parter

20

S4

Szafa 80x60x78,4cm, 1 półka, drzwi pełne, zamek baskwilowy

Front - laminat biały
Boki – laminat dąb

Piętro

21

SO1

sofa 2-osobowa na płozie 670x1230x900mm; szer. siedziska 955mm,
rozstaw płóz 1050mm

Piętro

Front - laminat biały
Boki – laminat dąb
Front - laminat biały
Boki – laminat dąb
Front - laminat biały
Boki – laminat dąb

HB1

hoker barowy plastikowy 470x1160x540mm,

parter

2
20
22

załącznik nr 1 i nr 14

5

załącznik nr 1 i nr 24

4

załącznik nr 1 i nr 25

2
6

Tapicerka I-2, elementy
metalowe białe

SUMA
22

załącznik nr 1 i nr 13

21

SUMA
Parter

4
17

4
4

załącznik nr 46

8
Kolor pomarańczowy

5

załącznik nr 47

45

ROZDZIAŁ 5. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA UMOWY

PROJEKT

UMOWA ZP 5/2014
Zawarta w Kościerzynie w dniu ………………….pomiędzy:
1. Gminą Miejską Kościerzyna

NIP: 591-15-66-370

ul. 3 Maja 9A, 83-400 Kościerzyna
reprezentowaną przez:
………………………………….
przy kontrasygnacie
………………………………….
2. Gminą Bytów, 77-100 Bytów, ul. 1-go Maja 15, NIP: 842-10-00-639, reprezentowaną przez Gminę Miejską
Kościerzyna, w imieniu której działa Zdzisław Czucha – Burmistrz Miasta Kościerzyna,
3. Gminą Miasta Lębork, 84-300 Lębork ul. Armii Krajowej 14, NIP: 841-162-20-90, reprezentowaną przez
Gminę Miejską Kościerzyna, w imieniu której działa Zdzisław Czucha – Burmistrz Miasta Kościerzyna
4. Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy ul. Dworcowa 1, NIP: 589-16-38-355 reprezentowaną przez Gminę Miejską
Kościerzyna, w imieniu której działa Zdzisław Czucha – Burmistrz Miasta Kościerzyna
- na podstawie porozumienia z dnia 02.02.2012r. w sprawie utworzenia partnerstwa
łącznie zwanymi dalej „Zamawiającym”
a
………………………………………………………………
………………………………………………………………
reprezentowanym przez:
………………………………………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą”
na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym
o wartości zamówienia przekraczającej wyrażoną w złotych równowartości kwoty 207 000 euro, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych została zawarta umowa
o następującej treści:
1.

2.

3.
4.
5.

§1
Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje realizację zadania pn. DOSTAWA WYPOSAŻENIA
MEBLOWEGO W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. „KASZUBSKI INKUBATOR
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ ROZWOJU INNOWACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW W BYTOWIE,
KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH”.
Przedmiot umowy określony w OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i FORMULARZU CENOWYM
Wykonawca dostarczy we własnym zakresie i na własny koszt do siedziby odpowiednio:
a) Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie, ul. Przemysłowa 3 w terminie do
30.07.2014r.
b) Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie, ul. Podzamcze 34 w terminie do 30.06.2014r.
c) Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Lęborku, ul. Krzywoustego 1 w terminie do 30.06.2014r.
d) Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kartuzach, ul. Mściwoja II w terminie do 30.06.2014r.
Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminu dostawy z Zamawiającym.
Dostawy będą realizowane w obecności przedstawiciela Zamawiającego
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszystkich czynności niezbędnych do osiągnięcia rezultatu
określonego w ust. 1.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

§2
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają zgodnie
z ofertą Wykonawcy na kwotę:
cena umowna netto: …………………… PLN,
podatek VAT 23 %: …………………… PLN,
cena umowna brutto ……………….…… PLN.
Cena umowna brutto słownie: …………………………………………………………………………...
Dopuszcza się zmianę ceny umownej przedmiotu zamówienia w przypadku urzędowej zmiany stawki podatku
VAT.
Wykazane przez Wykonawcę w Formularzu cenowym ceny jednostkowe netto obowiązują
w okresie trwania umowy i nie będą podlegały zmianom.
Ceny określone przez Wykonawcę uwzględniają wszystkie koszty jakie Wykonawca ponosi z tytułu realizacji
przedmiotu umowy.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
zobowiązań Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane będzie na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę
wobec każdego zamawiającego odrębnie na:
a. Gminę Bytów
b. Gminę Miejską Kościerzyna
c. Gminę Miasto Lębork
d. Powiat Kartuski
Wynagrodzenie o którym mowa w ust. 1 będzie uregulowane przez każdą stronę niniejszej umowy odrębnie
zgodnie ze złożoną ofertą w wysokości odpowiednio:
a. Gminę Bytów w wysokości …………………….zł netto, podatek VAT 23% ………..zł, ……….……….zł
brutto,
b. Gminę Miejską Kościerzyna w wysokości …………………….zł netto, podatek VAT 23% ………..zł,
……….……….zł brutto,
c. Gminę Miasto Lębork w wysokości …………………….zł netto, podatek VAT 23% ………..zł,
……….……….zł brutto,
d. Powiat Kartuski w wysokości …………………….zł netto, podatek VAT 23% ………..zł, ……….……….zł
brutto.

§3
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie faktur VAT wystawionych przez
Wykonawcę wobec każdego Zamawiającego odrębnie, w oparciu o protokół odbioru przedmiotu umowy dla
każdego z obiektów, zatwierdzony przez każdego Zamawiającego.
2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia do
Zamawiającego wraz z protokołem obioru przedmiotu umowy.
3. Za datę zapłaty faktury VAT uważać się będzie datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Za zwłokę w zapłacie faktury Wykonawca naliczy odsetki w wysokości ustawowej.
5. Należności będą regulowane z konta danego Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

1.

2.
3.
4.

§4
PODWYKONAWCY
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą umową Wykonawca wykona przy udziale niżej wymienionych
Podwykonawców w następujących zakresach odpowiednio:
a) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
b) ………………………………………………….. - zakres ………………………..,
Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.
Pozostały zakres zamówienia Wykonawca wykona siłami własnymi.
Powierzenie jakiegokolwiek zakresu umowy Podwykonawcy innemu niż wskazanemu przez Wykonawcę
w niniejszej umowie w ust. 1 musi być uzasadnione przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowane przez
Zamawiającego.
Wykonawca musi przedłożyć Zamawiającemu propozycje zmiany, o której mowa w ust. 3, nie później niż 7 dni
przed planowanym skierowaniem do wykonania zakresu umowy któregokolwiek Podwykonawcy.
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§5
ZMIANY ZAKRESU ROBÓT I ZMIANY DO UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy dotyczące:
1) zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy na skutek:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT,
b) wykonywania na polecenie Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie
zamówienia podstawowego,
2) zmiany nazwy Zamawiającego w przypadku dokonania takiej zmiany ustawą,
3) zmiany przedstawiciela ze strony zamawiającego, zmiany osoby odpowiedzialnej po stronie wykonawcy za
realizację przedmiotu zamówienia,
4) zmiany w danych podmiotowych oraz rachunku bankowym wykonawcy,
5) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku wydłużenia terminu zakończenia realizacji
umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, ze względu na konieczność wykonania na polecenie
Zamawiającego dostaw zamiennych mieszczących się w przedmiocie zamówienia podstawowego,
6) zmiany dostawy, np. typu mebla lub pozostałego wyposażenia w przypadku wycofania zaproponowanego w
ofercie z produkcji lub rynku pod warunkiem, ze będzie to mebel/wyposażenie, które spełnia warunki
techniczne określone w SIWZ lub lepsze i nie spowoduje to wzrostu ceny oferty,
7) każdego przypadku, gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego, np. gdy obniży to koszty dostawy lub
spowoduje skrócenie terminu realizacji dostaw,
8) zmiany terminu realizacji umowy:
a) konieczności zlecenia zamówień dodatkowych w trybie zgodnym z przepisami ustawy pzp,
b) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu
zamówienia lub SIWZ,
c) jeżeli nastąpią jakiekolwiek opóźnienia w dostawach spowodowane utrudnieniami, przeszkodami leżącymi
po stronie Zamawiającego (np. nie udostępnienie w odpowiednim czasie pomieszczeń, w których mają
być zamontowane elementy dostaw, nie odebrane w terminie uprzednio uzgodnionym z Wykonawcą
całości dostaw),
d) w przypadku przedłużania się procedury przetargowej ponad termin przewidziany w ustawie.
2. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w postaci
aneksu.
§6
1. Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru oraz przedłożenia każdemu
ZAMAWIAJĄCEMU odrębnie wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania
przedmiotu umowy:
a) certyfikaty na dopuszczenie do użytku na palność tkanin tapicerskich oraz certyfikaty na klasę
higieniczności płyt,
b) świadectwa jakości, deklaracje, certyfikaty oraz atesty;
c) gwarancje;
d) instrukcje i materiały dotyczące użytkownika w języku polskim.
2. Zamawiający przystąpi do odbioru w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości
do odbioru.
3. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do
odbioru z powodu nie zakończenia dostawy lub jej wadliwego wykonania, ZAMAWIAJĄCY odmówi odbioru z
winy WYKONAWCY.
4. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady:
1) Nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może zażądać usunięcia wad wyznaczając odpowiedni
termin; fakt usunięcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru
w takich sytuacjach będzie termin usunięcia wad. Wyznaczenie dodatkowego terminu nie powoduje
odstąpienia od naliczania kar umownych przez ZAMAWIAJĄCEGO za nieterminowe wykonanie
zamówienia.
2) Nie nadające się do usunięcia, to ZAMAWIAJĄCY może:
a) Jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie, zażądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi,
zachowując prawo do naliczenia WYKONAWCY zastrzeżonych kar umownych i odszkodowań na
zasadach określonych w § 8 niniejszej umowy;
b) W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi ZAMAWIAJĄCY
odstąpi od umowy z winy WYKONAWCY;
c) WYKONAWCA jest zobowiązany do zawiadomienia ZAMAWIAJĄCEGO o usunięciu wad.
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§7
1. Koordynatorem realizacji niniejszej umowy ze strony Zamawiającego jest p ……………………………………
2. Ponadto Zamawiający wyznacza osoby do kontaktów z Wykonawcą odpowiednio ze strony:
a. Gminy Bytów - p. ……………………...
b. Gminy Miejskiej Kościerzyna - p. ……………………...
c. Gminy Miasto Lębork - p. ……………………...
d. Powiatu Kartuskiego - p. ……………………...
3. Osobą reprezentującą Wykonawcę będzie p. .............................................................. .
1.
2.
3.
4.
5.
6.

§8
WYKONAWCA udziela gwarancji i rękojmi za wady fizyczne od dnia ich odbioru na wyposażenie i prace
montażowe objęte przedmiotem zamówienia – min. 3 lata.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się:
a) w dniu następnym licząc od daty odbioru,
b) dla wymienianego wyposażenia meblowego w okresie trwania gwarancji z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia w powyższym okresie jakichkolwiek wad fizycznych dostarczonego wyposażenia
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia
dostarczyć i zamontować niewadliwe wyposażenie meblowe.
W przypadku ujawnienia w powyższym okresie jakichkolwiek wad fizycznych robót montażowych Wykonawca
zobowiązany jest na własny koszt w terminie 7 dni roboczych licząc od dni zgłoszenia dokonać robót
polegających na usunięciu wady.
Powyższe zapisy nie ograniczają uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji określonych w
kodeksie cywilnym.
Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli
reklamował wadę przed upływem tego terminu.

§9
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za przekroczenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto za
każdy dzień opóźnienia,
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub opóźnienie w usuwaniu wad w okresie
rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto PLN za każdy dzień opóźnienia,
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20 %
wynagrodzenia brutto.
2. Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie
Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto.
Kary nie obowiązują, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpi z przyczyn, o których mowa w § 9 ust. 1 umowy.
3. Stronom przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary umowne.

1.
2.
3.
4.

§ 10
ODSTĄPIENIE OD UMOWY
Oprócz przypadków określonych w Kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie
wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.
Odstąpienie od umowy w wypadku określonym w ust. 1 powinno nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia
wiadomości o powyższych okolicznościach.
W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia za część umowy
wykonaną do daty odstąpienia od umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku niezgodnego z umową lub z
obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 14 dni od zaistnienia takich
okoliczności.

§ 11
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego
wykonania umowy na kwotę stanowiąca 10 % zaoferowanej ceny całkowitej podanej w ofercie w jednej lub
kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pieniądzu, wpłaconym przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank
Millenium Oddział w Kościerzynie.
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2.
3.
4.

5.

6.
7.

1.
2.
3.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że
zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Wykonawcy, wnosząc zabezpieczenie należytego wykonania umowy, powinni zawsze podawać numer sprawy
(przetargu) podany w punkcie 2 IDW i nazwę zamówienia.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium
na poczet zabezpieczenia.
Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy.
Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy (art. 148 ust. 5
ustawy Pzp).
Zmiana formy wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy może być dokonana zgodnie z
ustawa Prawo zamówień publicznych:
 w trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka
form, o których mowa w art. 148 ust. 1 (art. 149 ust. 1 ustawy Pzp).
 zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszenia jego
wysokości (art. 149 ust. 3 ustawy Pzp).
Zamawiający zwróci 70% wysokości wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (30 dni od daty potwierdzenia usunięcia
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym).
Kwota stanowiąca 30% wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń
z tytułu rękojmi za wady i zwrócona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady.
§ 12
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu
cywilnego.
Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Umowę sporządzono w 4 egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA
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