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ZAMAWIAJĄCY:

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie
ul. Głowackiego 1, 10-447 OLSZTYN

Znak sprawy: ZP-D-3/2017

SPECYFIKACJA
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o zamówienie publiczne

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

na: dostawę krzeseł orkiestrowych regulowanych wraz z wózkami do transportu na potrzeby
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.

Olsztyn 2017 r.
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I. ZAMAWIAJĄCY (Art. 36 ust. 1 pkt 1)
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
ul. B.Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn
tel. 0-89 527 51 75,  fax. 0-89 527 23 02
strona internetowa: https://filharmonia.olsztyn.pl/

Numer postępowania: Postępowanie jest oznaczone numerem ZP-D-3/2017
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiającym powinni powoływać się na ten znak sprawy.

II.TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (Art.36 ust 1 pkt 2, Art. 24aa)
1. Przetarg nieograniczony art. 39 ustawy prawo zamówień (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta

została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 36 ust. 1 pkt 3)
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa krzeseł orkiestrowych regulowanych – 48 sztuk wraz z wózkami do transportu krzeseł
orkiestrowych oraz krzesła orkiestrowego dla kotlisty, nowych, profesjonalnych, trwałych, estetycznych, bez wad, rys i uszkodzeń,
pochodzących z bieżącej produkcji na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie.
2. Zamówienie obejmuje dostawę profesjonalnych krzeseł wraz z wózkami do transportu wykonanych na mistrzowskim poziomie z
najwyższą starannością i dbałością z wysokiej jakości materiałów.
Krzesła wraz z wózkami muszą być: zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, fabrycznie nowe, kompletne, sprawne i gotowe do
pełnego użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2.2 Konstrukcja krzesła orkiestrowego regulowanego:
- rama wykonana z rur stalowych wysokiej wytrzymałości o średnicy od 18 do 20 mm i grubości ścianki od 1,50mm do 2,00 mm
-wymiary konstrukcji krzesła szerokość od 408 do 412 mm, długość od 508 do 512 mm, wysokość od 350 do 400 mm
-konstrukcja krzesła malowana proszkowo w kolorze czarnym
-stopki na nogach krzesła gumowe w kolorze krzesła
Regulacja krzesła w zakresie:
-zmiana kąta nachylenia deski oparcia (samoregulacja)
-zmiana kąta nachylenia wspornika oparcia
-zmiana wysokości oparcia
-regulacja kąta pochylenia siedziska
-regulacja wysokości siedziska
Wymiary siedziska krzesła:
-szerokość od 430 do 450mm
-głębokość od 400 do 450mm
Materiały użyte do wykonania siedziska:
-sklejka z otworami wentylacyjnymi
-pianka poliuretanowa PUR NP65-75 - pianka leniwa, nieodkształcająca się, o wysokiej gęstości, minimalna grubość 50mm spełniająca
wymogi przeciwpożarowe na salach koncertowych.
-pokrycie siedziska tkaniną nie gorszą niż tapicerka Almara - wysoka odporność na ścieranie
- kolor tapicerki - czarny.

Wymiary oparcia :
-szerokość od 400 do 420mm
-wysokość od 260 do 280mm
Materiały użyte do wykonania oparcia:
-sklejka
-pianka poliuretanowa PUR NP 65- pianka leniwa, nieodkształcająca się, o wysokiej gęstości minimalna grubość 50mm spełniająca
wymogi przeciwpożarowe na salach koncertowych
-pokrycie oparcia z jednej strony wykonane z identycznej tkaniny jak siedzisko z drugiej strony zaplecek wykonany z tworzywa w
kolorze czarnym.
Możliwość sztaplowania/układania krzeseł orkiestrowych do minimum 6 sztuk jedno na drugie.
Całkowita waga krzesła nieprzekraczająca 8,5 kg - 9,5 kg.

Krzesło orkiestrowe dla kotlisty – 1 sztuka:

Wymiary siedziska: 45 x 45 cm (średnica).
Wymiary oparcia: 38 x 26 cm, regulowane w 3 płaszczyznach.
Tapicerka: tapicerka wierzchnia i spodnia siedziska z wysokogatunkowej tkaniny nie gorszą niż tapicerka Almara o dużej trwałości
stosowanej w przemyśle meblowym w kolorze czarnym.
pokrycie siedziska tkaniną - wysoka odporność na ścieranie
- kolor tapicerki - czarny.

Kolumna gazowa ma pozwalać na regulację wysokości od 57 - 87 cm.
Konstrukcja stalowa, chromowana o wysokiej trwałości i wytrzymałości.
Waga: do 8-8,5 kg
Dodatkowe informacje:
- siedzisko, profil oraz regulowany podnóżek (18 - 38 cm) zapewniający komfort,
- regulacja kąta nachylenia deski oparcia góra-dół 40° niezależna, bezszelestna,
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- regulacja kąta nachylenia wspornika oparcia przód-tył 30° niezależna, bezszelestna,
- regulacja wysokości wspornika z deską oparcia góra-dół 15 cm niezależna, bezszelestna,
- krzesło musi spełniać wymogi akustyczne dla sal orkiestrowych i studiów nagrań jest bezszelestne i nie może trzeszczeć w trakcje
eksploatacji.
- musi posiadać możliwość demontażu oparcia krzesła

Wózek do przewożenia krzeseł orkiestrowych:

-platforma wózka wykonana z blachy aluminiowej ryflowanej zapobiegającej poślizgowi przewożonych elementów
-ergonomiczna poręcz prowadząca,- demontowalna
-dwa kółka osadzone w obudowie obrotowej –obydwa z hamulcem oraz dwa kółka na sztywno.
-wymiary wózka pozwalające przewozić jednocześnie do 18 szt. krzeseł orkiestrowych

4. Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, dokonał opisu przedmiotu zamówienia używając w opisie m.in.
znaków towarowych określonego producenta. Zamawiający przyjmuje wskazane przedmioty jako wzorcowe, dlatego udowodnienie
równoważności (w tym przeprowadzenie badań i ekspertyz) jest po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej poprzez zaoferowanie materiałów równoważnych z materiałami
wskazanymi jako wzorcowe. W takim przypadku oferowany przedmiot dostawy winien spełniać wszystkie wymagania tj. parametry i
standardy jakościowe, funkcjonalne w stosunku do przedmiotu wzorcowego. Przedmiot równoważny powinien posiadać takie same lub
lepsze parametry techniczne, funkcjonalne, jak przedmiot zamówienia, a opisany w specyfikacji jako wzorcowy.
6. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych,  udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej
równoważności z opisami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy.
7. W przypadku oferowania przedmiotu zamówienia tj. krzesła równoważnego, na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia
wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca złoży oświadczenie potwierdzające równoważność oferowanych
przedmiotów z przedmiotami wzorcowymi określonymi przez Zamawiającego. Ze złożonego oświadczenia jednoznacznie winno
wynikać, że oferowane krzesła równoważne mają takie same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne opisane w specyfikacji jako
wzorcowe.
8. W celu przeprowadzenia badania ofert z punktu widzenia kryterium jakości Wykonawca udostępni zamawiającemu własnym
staraniem i na własny koszt 1 egzemplarz oferowanego przedmiotu tj. krzesło orkiestrowe regulowane, oraz krzesło orkiestrowe
dla kotlisty w dniu otwarcia ofert lub najpóźniej do 3 dni roboczych (bez sobót, niedziel i świąt) od terminu otwarcia ofert. Po
zakończeniu oceny oferowane przedmioty zostaną zwrócone Wykonawcom.
Test przedmiotu zamówienia odbędzie się w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze (bez sobót, niedziel i świąt) od dnia
udostępnienia przedmiotu Zamawiającemu przez Wykonawcę

9. Na dostarczone krzesła oraz wózki Wykonawca udzieli co najmniej 24-miesięcznej gwarancji liczonej od dnia protokolarnego
odbioru. W ramach gwarancji Wykonawca zapewni bezpłatnie okresowy przegląd gwarancyjny po 12 miesiącach użytkowania
dostarczonych krzeseł.

10. Oceny oferowanego przedmiotu równoważnego dokona specjalnie powołana komisja Ekspertów, która oceni oferowany
przedmiot.
Oceny równoważnego przedmiotu Zamawiający dokona jednokrotnie.
W przypadku negatywnej oceny komisji Ekspertów oferta podlega odrzuceniu.

11. Kategoria przedmiotu zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień
CPV: 39113000-7 Różne siedziska i krzesła

12. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Na podstawie art. 36 ust. 4 Prawa zamówień
publicznych zamawiający będzie żądać wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie
zamierza powierzyć podwykonawcom. (załącznik nr 1).

13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. (Art. 36 ust. 1 pkt. 4)
Zamówienie należy zrealizować w terminie do 28 grudnia 2017 roku.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Art. 36 ust. 1 pkt 5)
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 Prawa zamówień
publicznych, a mianowicie warunki dotyczące:
1) Nie podlegają wykluczeniu
2) Spełniają warunki udziału w postępowaniu
3) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania.
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.
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4) posiadania wiedzy i doświadczenia,
Zamawiający uzna ten warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich trzech lat przed dniem
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2
zamówień o podobnym charakterze tj. wykonał dostawę nowych krzeseł orkiestrowych, akcesoriów muzycznych, sprzętów muzycznych
o łącznej wartości co najmniej 50.000,- PLN brutto.

5) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

6) sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie dokonuje szczegółowego opisu sposobu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Spełnieniem powyższych warunków będzie złożenie przez wykonawcę oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
określonych zgodnie z art. 22 ust.1.
Weryfikacja spełnienia wymienionych warunków będzie dokonana w oparciu o treść złożonych dokumentów.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Wykonawców
oświadczeń , wymaganych w rozdziale VIII SIWZ, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub
zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w
takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów (oryginał zobowiązania) do oddania mu do
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA w tym podstawy określone w art. 24 ust. 5 (Art. 36 ust 1 pkt 5a)
1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa
Zamówień Publicznych.
2. O udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  nie  podlegają  wykluczeniu  na podstawie art. 24   ust. 5 Prawa
Zamówień Publicznych.

VII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU
POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Art. 36 ust. 1 pkt 6)

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1) i formularzem
cenowym (załącznik nr 2 ) należy złożyć następujące dokumenty i oświadczenia:
1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień

publicznych  (załącznik nr 3 ),

PODMIOT  ZAGRANICZNY

Dokumenty składane w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

IX. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ
PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI (Art. 36 ust. 1 pkt 7)

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą
elektroniczną, z zastrzeżeniem punktu XII. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w
terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu.

2. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Zastępca Dyrektora Maciej Sternicki w godz. 09:00-14:00
od poniedziałku do piątku

tel. +48 506137916 fax (089) 527 23 02
e-mail: m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl

3. Pytania dotyczące treści SIWZ należy kierować na nr fax. 0-89 527 23 02 lub drogą elektroniczną na adres
m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl z określeniem postępowania, którego dotyczą.
Jednocześnie Zamawiający sugeruje, aby korespondencję przekazaną drogą faksową potwierdzać niezwłocznie na piśmie oraz nie
przekazywać korespondencji tą drogą po godzinach pracy Zamawiającego, a także w dzień wolny od pracy.

X. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE WADIUM (Art. 36 ust. 1 pkt 8)
 Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (Art. 36. ust. 1 pkt 9)
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni rozpoczynający się wraz z upływem terminu składania ofert.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt 10)

mailto:sternicki@filharmonia.olsztyn
mailto:sternicki@filharmonia.olsztyn
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1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
3. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
4. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z SIWZ i podpisany formularz ofertowy – zgodnie ze wzorem stanowiącym

załącznik nr 1 do SIWZ, formularz cenowy – zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz oświadczenia określone w treści w rozdziale VIII
SIWZ a także:

1) Pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza) dla osoby występującej w imieniu wykonawcy –
potwierdzające, że osoba posiada uprawnienia do podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy – jeżeli zostało udzielone.
Przyjmuje się, że udzielone pełnomocnictwo upoważnia do poświadczenia kopii innych dokumentów składanych wraz z ofertą.

5. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, w przypadku
zaproponowania krzeseł równoważnych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez
Zamawiającego jest obowiązany złożyć oświadczenie o równoważności oferowanych przedmiotów z przedmiotami określonymi w
SIWZ jako wzorcowe.- zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ
6. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją

wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
7. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do

reprezentowania Wykonawcy.
 8. Wymagania dotyczące oferty, składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy również

spółek cywilnych/konsorcjum):
8.1) Wykonawcy występujący wspólnie, ustanawiają na piśmie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy zgodnie z art.23 ust.2 Prawa Zamówień Publicznych.
8.2) Wykonawcy, występujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy– art.141 Prawa zamówień
publicznych,
8.3) Kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy muszą być poświadczone „za zgodność z oryginałem” przez
wykonawcę.
9. Ofertę, zawierającą komplet dokumentów i oświadczeń określonych w SIWZ, należy złożyć w zamkniętej kopercie /opakowaniu/,

która będzie zabezpieczona w sposób uniemożliwiający odczytanie jej zawartości bez uszkodzenia opakowania.
10. Koperta /opakowanie/  powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn
oraz opisana: „Oferta - przetarg na dostawę krzeseł orkiestrowych regulowanych wraz z wózkami do transportu na potrzeby
Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. NIE OTWIERAĆ,  znak sprawy: ZP–D-3/2017”

11.  Zmiana i wycofanie oferty:
11.1) wykonawca  może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zarówno zmiana jak i wycofanie
oferty wymagają zachowania formy pisemnej,
11.2) zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo
opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem „Zmiana oferty”  i numerem sprawy.
11.2) koperty oznaczone dopiskiem „Zmiana oferty” będą otwierane w pierwszej kolejności, bezpośrednio przed ofertą, której dotyczą.
12. Wykonawca może złożyć w osobnej kopercie dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia
16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.). Koperta ta musi być oznaczona
napisem ,,Tajemnica przedsiębiorstwa”  i stanowić będzie niejawną część oferty.

XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT (Art. 36 ust. 1 pkt 11)
Miejsce i termin składania ofert

1. Oferty należy składać:
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, sekretariat pok. nr 1/6

Termin składania ofert: do dnia 24. 11. 2017 r.  do godz. 10:00
2. W przypadku składania ofert drogą pocztową lub pocztą kurierską za termin jej złożenia przyjęty będzie dzień i godzina otrzymania
oferty przez Zamawiającego.
3. Oferty należy przesłać na adres:

Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie,
ul. Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn, sekretariat pok. nr 1/6

4. Ofertę złożoną po terminie do składania ofert zamawiający niezwłocznie zwróci wykonawcy.

Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

1) Termin otwarcia ofert: dnia 24. 11. 2017 r. o godz. 10:40

2) Otwarcie ofert odbędzie się w budynku Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie, ul.
Głowackiego 1, sekretariat pok. nr 1/6 10-447 Olsztyn.
3) Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

4) Kolejność otwierania ofert będzie zgodna z kolejnością rejestracji ich wpłynięcia do zamawiającego.

5) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6) Podczas otwarcia ofert zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, okresu
gwarancji, warunków płatności zawartych w ofertach.

7) Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwarciu ofert może wystąpić do zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji
ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Informacje te zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy.
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XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY (Art. 36 ust. 1 pkt 12)
1. Cena ofertowa, czyli cena, za jaką wykonawca podejmie się zrealizowania zamówienia zostanie obliczona przez wykonawcę na

podstawie opisu przedmiotu zamówienia łącznie z podatkiem VAT naliczonym zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym
zakresie.

2. Cena ofertowa ustalona przez wykonawcę musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia.

3. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich i zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
4. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o

podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej
oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z
obowiązującymi przepisami.

5. Cena ofertowa podana przez Wykonawcę nie będzie podlegać zmianie w trakcie realizacji umowy.

XV. INFORMACJA O WALUTACH OBCYCH (Art. 36. ust. 2 pkt 6)
Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych.

XVI. KRYTERIA WYBORU OFERTY (Art. 36. ust. 1 pkt 13)
1.  Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie :
a) Cena ofertowa - znaczenie kryterium – 60 %
      Punkty zostaną obliczone oddzielnie dla każdej części zamówienia wg wzoru:

                                                 cena najniższa spośród badanych ofert
 ilość uzyskanych punktów = ____________________________________________________ x  100
                                                     cena badanej oferty

    (wynik działania zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku)

b) Jakość wykonania, łatwość i funkcjonalność obsługi, - znaczenie kryterium – 30 %
  Punkty zostaną obliczone wg zasad:

Jakość wykonania 0-10 pkt
Funkcjonalność obsługi,  0-10 pkt
Precyzja działania regulacji we wszystkich płaszczyznach 0-10 pkt

c) Czas trwania udzielonej gwarancji - znaczenie kryterium – 10 %
      Punkty zostaną obliczone wg zasad:

Gwarancja udzielona na 2 lata =0 pkt
Gwarancja udzielona na 3 lata =2 pkt
Gwarancja udzielona na 4 lata =6 pkt
Gwarancja udzielona na 5 lat  = 8 pkt
Gwarancja udzielona powyżej 5 lat = 10 pkt.

Ocena dokonywana będzie w pełnych wartościach.

Obliczone punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane i zostanie wybrana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów

2. Kryteria jakościowe oceniane będą przez zespoły ekspertów, lub eksperta/ekspertów powołanych przez Zamawiającego
(maksymalnie 4 osoby). Punkty przydzielać będzie odpowiednio każdy z członków zespołu ekspertów. Ostateczną liczbę punktów w
przedmiotowym kryterium stanowić będzie średnia arytmetyczna oceny zespołu ekspertów.
3. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt.
4. Za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w badanych kryteriach.
5. Ocena końcowa = ocena punktowa w kryterium „Cena” + ocena punktowa w kryterium „Jakość” + ocena punktowa w kryterium
„Gwarancja”.
6. Wykonawca może uzyskać maksymalnie 100 pkt. w łącznej ocenie kryteriów.

XVII . INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY (Art. 36 ust. 1 pkt 14)
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 u.p.z.p., w terminie nie krótszym niż 5

dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Umowa  będzie mogła zostać zawarta przed upływem ww. terminów, jeżeli w postępowaniu:
a. została złożona tylko jedna oferta.
b. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy

3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą
spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia
postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p..
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4. Przed zawarciem umowy Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty od producenta krzeseł potwierdzające autoryzację
sprzedażową przedmiotu zamówienia. np. umowę autoryzacyjną.

XVIII.  WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY (ART. 36 ust. 1 pkt
15)

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
XIX. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI
        ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY
        ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z
       NIM  UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH (ART. 36. ust. 1 pkt 16)
1. Wszelkie zobowiązania wynikające z realizacji przedmiotu zamówienia, a spoczywające na Wykonawcy oraz

Zamawiającym zawiera wzór umowy - (Załącznik nr 4) do SIWZ .
 2. Wykonawca składa oświadczenie, że wzór umowy został przez niego zaakceptowany i zobowiązuje się, w przypadku wyboru jego

oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie  wskazanym przez Zamawiającego.
XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ  PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCOM
Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z
2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI tejże ustawy.


