Warszawa: Dostawa i montaż elementów aranżacji wnętrz i reklamy do Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, ul. Gocławska 4
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji
Narodowej w Warszawie, ul. Smyczkowa 14, 02-678 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022
8530066, faks 022 8530066.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pbw.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Biblioteka.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż elementów
aranżacji wnętrz i reklamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w
Warszawie, ul. Gocławska 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż
elementów aranżacji wnętrz i reklamy do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w
Warszawie, ul. Gocławska 4.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.93.10.00-9, 22.46.20.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach:
14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium..

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się
ubiegać Wykonawcy którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień tj: - posiadają aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, - posiadają (w przypadku wykonawców nie będących właścicielami sieci
dystrybucyjnej) podpisaną aktualną umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego
(OSD) na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej przez OSD na obszarze,
na którym znajduje się miejsce dostarczenia energii elektrycznej lub posiadają ( w
przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej) aktualną
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii
elektrycznej wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki; b) posiadają niezbędną wiedzę
i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c)
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia; d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Krajowy
Rejestr Sądowy firmy lub/i inne odpowiednie dokumenty (podmiot mający siedzibę
lub miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej)/jeżeli ofertę składa podmiot
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej podmiot ten
składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono
jego upadłości ( dokument ma być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert ) - kserokopia poświadczona za zgodność z
oryginałem. 2. Wykaz z dwóch ostatnich lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy, w tym okresie, minimum 2 dostaw żaluzji z obrazem ( minimum po 50 m
²) - Formularz nr 3 - oryginał. 3. Potwierdzenia pisemne od podmiotów na rzecz,
których dostawy zostały wykonane, że dostawy, o których mowa w pkt 2 zostały
wykonane należycie - oryginały lub kserokopie poświadczone za zgodność z
oryginałem. Dokumenty mają zawierać, co najmniej następujące informacje: a) nazwę
Wykonawcy; b) nazwę odbiorcy; c) datę rozpoczęcia i zakończenia dostawy tj. miesiąc
i rok; d) wartość dostawy z podatkiem VAT; g) stwierdzenie, że dostawa została
wykonana należycie. 4. Kompletny model żaluzji o wymiarach 1x1m wykonany wg
załączonego przykładowego wzoru ( załącznik nr 2). Uwaga 1: Model żaluzji musi być
kompletny, tj. zawierać: lamele z nadrukowanym obrazem, prowadnicę, cięgna i
elementy mechaniczne umożliwiające jej zsuwanie. 5. Oświadczenie o niepodleganiu
wykluczeniu wykonawcy z przetargu zgodnie z art. 22 i 24 Pzp. Uwaga 2: Dotyczy
podmiotu mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terenem Rzeczypospolitej
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkani, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1 należy
zastąpić je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem,
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym

Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Uwaga 3: W przypadku podmiotu
wspólnego, o którym mowa w art. 23 Pzp dokumenty, wymienione w pkt.1- 4 ma
złożyć każdy podmiot wchodzący w Jego skład. 5. Ocena spełnienia warunków udziału
w postępowaniu - ocena: 0 lub 1. W razie załączenia do oferty wszystkich
dokumentów wskazanych w pkt 1 - 4 Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia
wszystkie warunki udziału w postępowaniu. 6.Wykonawca, oprócz dokumentów
wskazanych w pkt.1- 4, załączy do oferty następujące dokumenty: 1) Wypełniony
formularz oferty (formularz nr 1) - oryginał; 2) Wypełniony formularz
cenowy(formularz nr 5) - oryginał; 3) W przypadku spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością należy do oferty dołączyć umowę spółki lub uchwałę wspólników
zezwalającą Wykonawcy na zawarcie umowy, jeżeli wartość oferty przekracza
dwukrotną wartość kapitału zakładowego spółki - art. 230 Kodeksu spółek handlowych
(Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dotyczy tylko podmiotu, który ma siedzibę na
terenie Rzeczpospolitej - kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem. 4)
Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy) w przypadku: a) gdy
pełnomocnictwo ma formę aktu notarialnego może być włączone do oferty w formie
kserokopii poświadczonej, b) gdy pełnomocnictwo sporządzone jest w innej formie niż
wskazana w pkt 3) lit. a ma być załączone do oferty w formie oryginału.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.pbw.waw.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Warszawa
ul. Smyczkowa 14, pokój nr 6..
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.07.2009 godzina 10:00, miejsce: Warszawa ul. Smyczkowa 14, pokój nr 34..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

