
Rozdział 1. Opis przedmiotu zamówienia

1.  Przedmiot zamówienia jest usługa wykonania mebli i wymianę blatów w pomieszczeniach
należących  do  Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  im.  dr  Konrada
Vietha w Radomiu.
2. Zaproponowana przez oferenta cena powinna uwzględnić transport zamówionych mebli,
blatów oraz montaż w siedzibie Zamawiającego. 
3.Wszelkie  materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zakupi we
własnym zakresie.
4. OPIS MEBLI
Meble powinny być wykonane z płyty wiórowej laminowanej o grubości 18 mm (korpusy
mebli, ścianki boczne, półki). Wszystkie blaty robocze mebli powinny być wykonane z płyty
od 28 mm do 36 mm. Gęstość płyty blatów nie mniej niż 625 kg/m3. Płyty laminowane oraz
blaty  powinny  być  odporne  na  zarysowanie,  działanie  temperatur,  ścieranie,  działanie
promieni  słonecznych  i  odbarwienia.  Płyty  laminowane  powinny  spełniać  wymagania
Polskiej  Normy PN-EN 14332 a blaty Polskiej  Normy PN-EN 438. Do wykonania mebli
powinny zostać zastosowane atestowane płyty w klasie higieny EI. Plecy mebli powinny być
wykonane  z  płyty  pilśniowej  3,0  mm.  Krawędzie  mebli  powinny  być  oklejone  PCV  o
grubości  2 mm. Tylne ścianki powinny być zabezpieczone tak aby w skutek użytkowania
płyty pilśniowe nie odrywały się od korpusu mebli. Szuflady powinny być zamontowane na
mechanizmach  –  prowadnicach  metalowych,  rolkowych  i  kulkowych,  powinny  posiadać
cichy  domyk,  szafki  z  zamki  meblowymi  ,  w  kontenerach  zamki  centralne.  Zawiasy
puszkowe metalowe samo domykające ze spowalniaczem, uchwyty mebli metalowe łukowe o
rozstawie od 9,6 do 12,8 cm. Nogi metalowe do mebli ze stali szczotkowanej o średnicy 60
mm. Wszystkie biurka powinny być przystosowane do pracy z komputerem tzn.  powinny
posiadać  wysuwaną  półkę  na  klawiaturę  oraz  miejsce  na  stacje  roboczą  (komputer).
Wszystkie meble powyżej 260 cm wysokości powinny być zamocowane do ścian. 

 

 
 
Rozdział 2.  Termin wykonania

Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac remontowych w dni robocze, w okresie
środa-piątek w godzinach 14:00- 22:00 z wyjątkiem poniedziałku i wtorku. Zamawiający nie
wyklucza możliwości prowadzenia prac w soboty.
Realizacja przedmiotu zamówienia będzie przebiegać dwuetapowo:
 I etap wymiana blatów w  terminie nie dłuższym niż 20.07.2018r. 
II etap montaż wykonanych mebli nie dłużej niż do 10.09.2018r.

Zamawiający  wymaga  przeprowadzenia  przez  Wykonawcę  wizji  lokalnej  w
uzgodnionym z Zamawiającym terminie do dnia 20.06.2018r. Oferta Wykonawcy, który
nie uczestniczył w wizji lokalnej zostanie odrzucona.

 

 



Rozdział 3.  Wykaz dokumentów, jakie Wykonawcy zobowiązani są dołączyć do oferty:

1. Wypełniony formularz ofertowy
2. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
3. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO*  wobec  osób  fizycznych,  od  których  dane  osobowe  bezpośrednio  lub  pośrednio
pozyskałem  w  celu  ubiegania  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  w  niniejszym
postępowaniu**.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku  z  przetwarzaniem  danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia  dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 

** w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie
stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust.  4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa
(usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Rozdział 4.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1.  Ofertę  należy  złożyć  w  terminie  do  dnia  22.06.2018r.  do  godziny  12:00  pocztą  lub
osobiście na adres Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa im. dr Konrada
Vietha w Radomiu ul. Limanowskiego 42; 26-600 Radom z dopiskiem nie otwierać przed
22.06.2018 godz. 1200 
3. Badanie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych w dniu
22.06.2018r. o godzinie 12:15.
4.  UWAGA –za  termin  złożenia  oferty  przyjmuje  się  datę  i  godzinę  wpływu  oferty  do
Zamawiającego.
5. Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: p. Ewa Jaroszek tel. 511 351 896 

Rozdział 5.      Wybór oferty.

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej najkorzystniejszej ze złożonych ofert
w przepadku nie zawarcia umowy przez Wykonawcę, który wygrał konkurs.
2.Konkurs  zostanie  rozstrzygnięty  w  przypadku  złożenia  tylko  jednej  oferty  jeżeli
Zamawiający uzna ją za korzystną.
3.Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo do odwołania  konkursu  lub  nie  dokonania  wyboru
Wykonawcy bez podania przyczyny.
4.Wykonawca związany będzie ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia, w którym upływa
termin składania ofert.

Rozdział 6.        Opis sposobu przygotowania ofert.

1. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną (uprawnione)
do  składania  oświadczeń  woli  w  imieniu  Wykonawcy.  Zamawiający  wymaga,  aby  ofertę
podpisano  zgodnie  z  zasadami  reprezentacji  wskazanymi  we  właściwym  rejestrze  lub
ewidencji  działalności  gospodarczej.  Jeżeli  osoba  podpisująca  ofertę  działa  na  podstawie
pełnomocnictwa, to musi ono w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienie do podpisania
oferty. Dokument pełnomocnictwa musi zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej
za zgodność z  oryginałem.  Zamawiający uznaje,  że pełnomocnictwo do podpisania oferty
obejmuje także poświadczanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałem.
2.  Cenę  za  wykonanie  przedmiotu  zamówienia  należy  przedstawić  druku
„Oferta”stanowiącym  załącznik nr 1 .

 



Rozdział  7.           Opis  kryteriów,  którymi Zamawiający będzie  się  kierował  przy
wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Ocenie podlegać będą wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.
2.  Przy  dokonywaniu  wyboru  najkorzystniejszej  oferty  zastosowane  zostaną  następujące
kryteria oceny ofert: cena 100%.
3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że
zostały  złożone  oferty  o  takiej  samej  cenie,  Zamawiający  wezwie  Wykonawców,  którzy
złożyli  te  oferty,  do  złożenia  w  terminie  określonym  przez  Zamawiającego  ofert
dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych
niż zaoferowane w złożonych ofertach.
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 doliczy
do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 8.            Przepisy prawne i normy związane z wykonaniem montażu:

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  uszkodzenia  powstałe   na  skutek
prowadzenia  swoich  prac.  Wykonawca  przystępując  do  pracy  jest  zobowiązany  do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zabrudzeniem wszystkich elementów wyposażenia,
które nie będą podlegały wymianie lub naprawie w ramach przedmiotowej umowy.
W należyty sposób zabezpieczy otoczenie miejsca swojej pracy i na bieżąco będzie dbał o
porządek.
Prace  montażowe  należy  prowadzić  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  normami,
przepisami bhp i ochrony ppoż.
 

 


