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'§ r* "i;
Adres stronY internetowej, na której zamieszczona będzie speryfikacja istotnych warunków zamówienia (jezeli
doĘczy):

htĘ.l

Ogłoszenie nr 21367 - 20L7 z dnia20I7-Q2-07 r,

Bartniczka "wyposazenie pomieszczeń w ramach zadania
pn, :Term omodernizacja w raz ze zmianą sposobu uzytkowania

budynków oświatowych połozonych w Grązawach na budynki służące
realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osob starszych-Dzienny Dom (SENloR Wl GoR)''

OGŁOSZENI E O ZAMOW| ENl U - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszen ia : obowiązkowe

Ogłoszen ie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamowienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa proj ektu lub programu

O zamowienie mogą ubiegac się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalnoŚc, lub działalnośc ich wyodrębnionych organizacyj nie jednostek, które będą

realizowałY zamÓwienie, obej muje społecznąizawodową integracj ę osob będących członkami

gru p społeczn ie marginalizow anych

nie

NaleŻY PodaĆ minimalny procentowy wskaŹnik zatrudnienia osób naleząrych do jednej lub więcej kategorii, o

których mowa W ań. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż30o/o, osób zatrudnionych pzez zakłaly prary

chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA l : ZAMAW|AJACY

Post ę pow a n i e p rze p r o w adza ce n t ra l n y zam aw i aj ący

nie

Postępow an ie przeprow adza podm iot, którem u zamaw iaj ący powierzyłlpow ierzyli
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przeprow adzen ie postępow an ia

nie

lnformacj e na temat podmiotu któremu zamawiaj ący powierzył/ powierzyli prowadzenie

postępow an ia:

Postępow an ie j est przeprow adzan e w spol n ie przez zam awiaj ących

nie

JeŻeli tak, nalezY wymienic zamawiających, którzy wspólnie pzeprowadzają postępowanie oraz podać

adresY ich siedzib, kra.lowe numery identyfikaryjne oraz osoby do kontapów wraz z danymi do

kontaktów:

postępowanie jest przeprowadzane wspólnie zzamaw iaj ącymiz innych państw

członkowskich Unii Europej skiej

nie

W PrzYPadku Przeprow adzania postępowania wspolnie zzamaw iaj ącymi z innych państw

członkowskich Unii Europej skiej - maj ące zastosowanie kraj owe prawo zamowień

p u b Iiczn ych :

I nformacje dodatkowe:

|. 1) NAZWA l ADRES: Gmina Bartniczka, krajowy numer idenĘfikaryjny 87111842500000, ul. ul.

8rodnicka B, 87321 Bartniaka, wo;. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 564 936 B10, e-mail

rolbud@ugbartniczka.p|, faks 564 936 832.

Adres strony internetowej (URL): ugb@data,pl

| 2) RODZAJ ZA[/AWIAJĄCEGO: Administracja samoządowa

1,3) WSPOLNE UDZl ELANI E ZAN/OWl ENl A (]eżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawia;ącymi w pzypadku wspólnego pzeprowadzania postipowania,

w Ęm w Pzypadku wspólnego pzeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europe;skiej (który z zamawiająrych jest odpowiedzialny za pfzeprowadzenie

postępowania, czy i w;akim zakresie Za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawia;ąry, czy zamówienie będzie udzielane pnezkażdego z zamawiająrych indywidualnie, czy

zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na zecz pozostałych zamawiająrych):

l 4) KOIM UN l KACJA:

Nieograniczony, pełny ibezpośrednidostęp do dokumentow z postępowania można uzyskac
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pod adresem (URL)

tak

www,bip.baftniczka.pl

Adres strony internetowej , na ktorej zamjeszczona będzie specyfikacj a istotnych warunków

zam ow ien ia

nie

DostęP do dokumentow z postępowania jest ograniczony - więcej informacj i mozna uzyskac

pod adresem

nie

oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu nalezy przesyłac:

Elektronicznie

nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu w inny sposob:

nie

WYmagane jest przesłanie ofert lub wnioskow o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

w inny sposob,

LdK

Inny sposób:

poczta polska, kurier

Adres:

Uząd Gminy Bartniczka ul. Brodnicka 8,87-32I Bartniczka

Komunikacj a elektroniczna wymaga korzystaniaznarzędziiurządzen lub formatów plików,

ktore nie są ogólnie dostępne

nie

Nieograniczony, pełny, bezpoŚredni i bezpłatny dostęp do Ęch nazędzi mozna uzyskać pod adresem:

(URL)
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l1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamaw iaj ącego: "Wyposazenie pomieszczeń w ramach

zadania Pn.:Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania budynków oświatowych połozonych

w Grązawach na budynki służące realizac;i usług opiekuńczych, jak równiez specjalisĘcznych usług

opiekuńczych dla osób starszych-Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)''

Numer referencyj ny:

Przed wszczęciem Postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie

l l 2) Rodza1 zamów ienia: dostawy

l|,3) lnformacj a o mozliwości składania ofert częścrowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

OfertY Iub wnioskio dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składacw

odniesieniu do:

wszystkich części

MaksYmalna liczba częŚci zamowienia, na ktore moze zostac udzielone zamowienie jednemu

wykonawcy:

6

ll 4) KrÓtki opis przedmiotu zamowienia (wielkoŚĆ, zakres, rodzaji ilość dostaw, usług lub robót

budow|anych lub określenie zapotzebowania iwymagań ) a w przypadku partnerstwa

innowacy] nego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

budow lane: Paedmiotem inwestycji jest wyposazenie pomieszczeń w ramach zadania pn.:

Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania budynków oświatowych połozonych w

GrąŹawach na budynki słuzące realizacji usług opiekuńczych, jak równiez specjalisĘcznych usług

opiekuńczych dla osób starszych-Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)''

4z|6

l l .5) Głowny kod CPV: 39000000-2
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Dodatkowe kody CPV:39150000-8,39700000-9,37441300-4,33155000-1,32000000-3,

30213300-8, 30213100-6, 39113600-3, 39142000-9

l1.6) Całkowita wartośc zamowienia (jezeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w pzypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita

maksymalna waftoŚĆ w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

l1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamowień, o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art, 134 ust.6 pkt 3 ustawy Pzp: nie

|1.8) Okres, w którym realizowane będzie zamow ienie lub okres, na który została zawarIa

UmoWa ramowa lub okres, na ktory został ustanowiony dynamiczny system zakupów;

data zakończenia 27 l03l20I7

|1,9) lnformacj e dodatkowe.

Fl N AN SOWYM l TECH N l CZN YM

l l 1 ,1 ) WARUN Kl UDZl AŁU W POSTĘPOWAN l U

l|| 1 1) Kompetencj e lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej , o ile wynika to z odrębnych przepisow

OkreŚlenie warunków: Zamawiająry nie stawia warunku. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie

w oparciu o złożone pzez Wykonawcę oświadczenie,

Informacje dodatkowe

ll| 1.2) Sytuacj a f inansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiająry nie stawia warunku.

Informac;e dodatkowe

lIl 1 3) Zdolnośc techniczna lub zawodowa

OkreŚlenie warunków: Warunek zostanie spełniony, jezeli Wykonawca lub Wykonawry wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia wykażelżą, że,w okresie ostatnich 3lat pzed upływem terminu
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składania ofeft,a Jezeli okres Prowadzenia działalności jest krótszy, w Ęm okresie, wykonał i

Protokolarnie zakonczYł realizację minimum dwóch zadań o podobnym charakteze o wańości

minimum 5.000,00 zł brutto każde z nich. Dołączyć nalezy dowody określające czy te dostawy lub

usługi zostały wykonane lub są wykonywane nalezycie,

Zamawia;ącY WYma9a od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w PostęPowaniu imion i nazwisk osób wykonująrych czynności pzy realizacji zamówienia wraz

z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie

Informacje dodatkowe:

l l l .2) PoDSTAWY WYKLUCZENlA

lll 21) Podstawy wykluczenia określone w art.24 ust, 1 ustawy Pzp

ll|,2 2) ZamawiającY przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5

u staw y Pzp nie

l l l .3) WYKAZ oSWlADCZEŃ SKŁADANYCH pRZz.WyKoNAWcĘ W CELU WSTĘpNEGo

PoTWl ERDZENl A, ZE Nl E PoDLEGA oN WYKLUCZEN I U ORAZ SPEŁNl A WARUNKl UDZ| AŁU

W POSTĘPOWANl U ORAZ SPEŁNl A KRYTERI A SELEKCJI

OŚwiadczenie o niePodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunkow udziału w

postępowaniu

tak

Ośw iadczen ie o spełn ian iu kryteriow selekcj i

nie

l I l 4) WYKAZ oSW| ADCZEŃ LUB DoKUrM ENTow SKŁADANv CH pRZzWyKoNAWCĘ W

POSTĘPOWANl U NA WEZWANl E ZAMAW|AJACEGO W CELU POTW| ERDZENlA

oKoLl CZNoSCl o KTORYCH MoWA W ART, 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP;

l l l 5) WYKAZ oSWl ADCZEŃ LUB DOKUMENToW SKŁADANvCH zRZZ.WvKoNAWCĘ W

POSTĘPOWAN I U NA WEZWANl E ZAMAWlAJACEGO W CELU POTW| ERDZENlA

oKoll CZNoSCl o KTORYCH MoWA W ART 25 UST, 1 PKT 1 USTAWY PZP

I l l 5 1) W ZAKRESI ESPEŁNlANlAWARUNKoW UDZlAŁU W POSTĘPOWANl U:

W zakresie warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu dostaw lub usług wykonanych,a w

PzYPadku Świadczeń okresowych lub ciągłych równiez wykonywanych,w okresie ostatnich 3 lat pzed

uPłYwem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jezeli

okres Prowadzenia działalnoŚci .;est krótszy-w Ęm okresie, minimum dwóch zadań wraz z podaniem

ich waftoŚci, Pzedmiotu, dat wykonania i podmiotów I na rzecz których dostawy lub usługi zostały

wYkonane oraz załączeniem dowodów okreŚlająrych czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub

6z16
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są wYkonYwane nalezYcie. Dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione

Pzez Podmiot, na zecz którego dostawy lub usługi były wykonywane/ a w pzypadku świadczeń

okresowYch lub ciągłych są wykonywane.Jezeli z uzasadnionej przyayny o obiekĘwnym charaKeze

WYkonawca nie jest w stanie uzyskaĆ tych dokumentów, oświadczenie Wykonawcy. W pzypadku

Świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenĘ

Potwierdzające ich nalezyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niz 3 miesiące przed

uPłYwem termlnu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

l l l 5,2) W ZAKRES| E KRYTERl OW SELEKCJ|:

l I l 6) WYKAZ oSWlADCzEŃ LUB DoKUMENToW SKŁADANvCH IRZEZWyK9NAWCĘ W

POSTĘPOWAN l U NA WEZWAN l E ZAMAW| AJACEGO W CELU POTW| ERDZEN l A

oKoLl CZNoSCl, o KTORYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

lIl 7) lNNEDOKUMENTY NlEWYM|ENlONEW pkt ll1.3) - ll1.6)

l)Formulaz rZeCZoWo - Cenowy - wypełniony wg załączonego do SIWZ wzoru formularza - załącznik

nr 7, Podpisany pżez upełnomocnionego pzedstawiciela 2)Pełnomocnictwo - pełnomocnictwo

WYkonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, lub inne pełnomocnictwa jezeli

zasady reprezentacji nie wynikają jednoznacznie z dokumentu Ęestraryjnego.

SEKCJA l V: PROCEDURA

l V,1) oP| S

IV 1 1) Tryb udzielenia zamówienia: pzetarg nieograniczony

lV.1 .2) Zamawialący ząda wniesienia wadium:

nie

lv,1,3) przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia;

nie

lV. 1 4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do

of ert kataIogów elektron icznych:

nie

Dopuszcza się złozenie ofert w postaci katalogów eleKronicznych Iub dołączenia do ofert katalogów

elektron icznych ;

nie
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Informacje dodatkowe:

IV, 1 5.) Wymaga się złozenia oferty wariantowej :

nie

Dopuszcza się złozenie oferty wariantowej

nie

ZłoŻenie ofeĘ wariantowe1 dopuszcza się Ly|ko z jednoczesnym złozeniem ofeĘ zasadnicze.;:

nie

lV. 1.6) PrzewidYwana liczba wykonawców, ktorzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępow an iu

(Paetarg ograniczony, negoc]ac]e z ogłoszeniem, dialog konkurenryjny, paftnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców

Pzewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców

Kryteria selekc;i wykonawców:

lv.1 ,7) lnformacj e na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupow:

Umowa ramowa będzie zawata:

Czy pzewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

nle

Informac.;e dodatkowe:

Zamówien ie obejmuje usta nowien ie dynamicznego system u zaku pów:

nie

Informac;e dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złozenie ofeft w formie

katalogów eIektron icznych :

nle

Paewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potzebnych do

spoządzenia ofeft w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
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IV. 1.B) Aukc1 a elektroniczna

Przewidziane jest PrzeProwadzenie aukcj i elektronicznej (pzetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Nalezy wskazac elementy, ktÓrych wartości będą przedmiotem aukcj i elektronicznej :

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikaj ące z opisu przedmiotu

zam ow ien ia:

nie

NaleŻy podac, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz

;aki będzie termin ich udostępnienia:

Informacle dotyczące paebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest PzewidzianY sPosób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich

wykonawry będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje doĘczące wYkoaYstywanego spaętu elektroniczneg o, rozwiązań i specyfikacji technicznych w

zakresie połączeń:

wymagania doĘczące Ęestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej;

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich tnvania;

Aukcja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

CzY wYkonawcY,ktonY nie złozyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

nie

Warunki zamknięcia aukc;i elektronicznej :

nle

lV.2) KRYTER|A OCENY OFERT

lV 2.1) Kryteria oceny ofert:

lV 2 2) Kryteria

Kryteria

cena

okres gwarancji

znaczenie

60

30

9z16
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lV 2 3) Zastosowanie procedury, o ktorej mowa w art.24aa ust. 1 ustawy Pzp (pzetarg

nieograniczony)

nie

lv.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyj ny, partnerstwo innowacyj ne

l V 3 1) l nformacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie ofeĘ:

Pzewidziane jest zastzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

paeprowadzenia negoc;acji nie

pzewidziany ]est podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie

Naleźy podać informacje na temat etapów negocjacji (w vm liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

lV 3,2) |nformacj e na temat dialogu konkurencyj nego

opis potzeb iwymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informac.;a o wYsokoŚci nagród dla wykonawcow,lłony podczas dialogu konkurenryjnego pzedstawili

rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jezeli zamawiająry pzewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania;

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie

Naleźy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

lV.3.3) lnformacj e na temat partnerstwa innowacyj nego

ElemenĘ opisu paedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać

wszystkie ofeĄ:
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Podział negocjac;i na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom popzez

zastosowanie kryteriów oceny ofeft wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

nie

informac;e dodatkowe;

l V.4) Licytacj a eIektron iczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona lirytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w lirytacji eleęronicznej;

WYmagania doĘczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w lirytacji elektronicznej, w tym wymagania

techn iczne unądzeń informatycznych :

SPosób PostęPowania w toku lirytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów lirytacji elektronicznej i czasie ich tnwania:

Licytacja wieloetapowa

etap nr czas trwania etapu

WYkonawry, któzy nie złozyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu; nie

Termin otwarcia Iirytacji elektronicznej :

Termin i warunki zamknięcia lirytacji elektroniczne;:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy/ albo wzór umowy:

Wymagan ia dotyczące zabezpieczenia na lezytego wykonan ia u mowy :

Informacje dodatkowe:

IV 5) ZMlANA UMoWY

Przewidule się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Nalezy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

ZmianY treŚci zawartej umowy mozliwe będą jedynie w trybie art.I44 ustawy prawo zamówień

PublicznYch i mogą nastąpiĆ w uzasadnionych pzypadkach Ęlko za zgodą Stron, po protokolarnym
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oPisaniu zdarzenia, na piŚmie w formie aneksu pod rygorem niewazności w pzypadku zmiany terminu

realizacji Przedmiotu zamówienia wynikającego z niezawinionych przez Wykonawcę i Zamawiającego

okolicznoŚci lub działania tzw,,,siły wyższej", niemozliwej do pzewidzenia izapobiezenia, w Ęm:

katastrofalne działanie pnyrody, zmiana pzepisów prawnych powodująca wydłuzenie terminu realizacji

zamówienia - od momentu zaistnienia w/w okoliczności potwierdzonych protoko|arnie na czas usunięcia

ich skutków. zmiana niewymagająca aneksu do umowy a jedynie pisemnej zgody lakceptacji

Zamawiającego; - zmiana danych adresowych stron umowy, - zmiana rachunku bankowego.

I V 6) | NFoRMACJE ADMl Nl STRACYJNE

lV.6.1) Sposob udostępniania informacj i o charakterze pouf nym (jezeli doĘczy):

Środki słuzące ochronie informacj i o charakterze pouf nym

IV.6 2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 1510212017, godzina: 10;00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potzebę udzielenia zamówienia (pzetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjac;e z ogłoszeniem):

nie

Wskazać powody:

JęzYk lub języki, w jakich mogą bycsporządzane ofeĘ lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu

lV 6 3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecżnego terminu składania ofert)

lV,6 4) Przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

niePrzyznania Środków pochodzących z budzetu Unii Europejskiej oraz niepodlegalących

zwrotowi Środkow z pomocy udzielonej przez państw a członkowskie Europej skiego

Porozumienia o Wolnym HandIu (EFTA) , które miały byc przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamowienia: tak

lV 6 5) Przewiduje się uniewaznienie postępowania o udzielenie zamowienia, jeźeli środki

służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwoj owe, które

zamaw iaj ący zamierzał przeznaczyc na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie

zostały mu przyznane nie
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cena

okres gwarancji

znaczenie

60

30
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l V 6.6) l nformacje dodatkowe:

Częśc nr: 1 Nazwa: Meble twarde

1) Krótki opis przedmiotu zamowienia (wielkoŚĆ, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego - określenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

budowlane:Dostawa mebli wyposazenia pomieszczeń mebli kuchennych wraz płytową kuchenką,

piekarnikiem i okapem, stołów, regałów.

2) Wspóln y 9ow n ik Zam ow ień (CPV) : 39000000-2, 39150000-8, 39700000-9

3) wartośc części zamowienia (jezeIi zamaw iaj ący podaj e informacj e o wartości

zamowienia):

Wartość bez VAT:

Waluta;

Czas trwania Iub termin wykonania: data zakończenia: 27l03l20t7

Kryteria ocen y of ert:

Kryteria

4)

5)

senłis pospzedazny 10

6) l NFORMACJE DODATKOWE:

Częśc nr 2 Nazwa: Meble miękkie

1) Krotki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub'robót

budowlanych lub określenie zapotzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego - określenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

budow lane:Dostawa kanap, foteli, lezanek

2) Wspolny SownikZamów ień (CPV): 39000000-2,39150000-8

3) Wartośc części zamowienia (jeżeIi zamawialący podaj e informacj e o wartości

zam ów ien ia) :

Wartość bez VAT:
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Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27 lO3l2ol7

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria znaczenie

60

okres gwarancji 30

serwis pospzedazny 10

6) l NFORIVACJE DODATKOWE:

Częśc nr: 3 Nazwa: SpzętAGD

'1 ) Krotki oPis Przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaji ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotzebowania iwymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego - okreŚlenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

budow lane:Dostawa sPzętu AGD - telewizor, odtwazacz,lodówka, kuchenka mikrofalowa, naczynia

kuchenne,naczynia stołowe, deska do prasowania, żelazko odkuzacz pzemysłowy

2) Wspolny Sownik Zamow ień (CPV): 39000000-2, 39150OO0-8, 39700000-9, 32000000-3

3) wartośc części zamowienia (jeźeli zamawiaj ący podaj e informac1 e o wartości

zamow ien ia) :

Waftość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27lO3l2OI7

5) Kryteria oceny ofert:

kryteria znaczenie

okres gwarancli 30

serwis pospzedazny 10

6) l NFORMACJE DODATKOWE:

60

l4zl6

Częśc nr: 4 Nazwa: Wyposazenie pom.medyczno-rehabilitaryjnych
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1) Krótki opis przedmiotu zamowienia (wielkoŚć, zakres, rodzaji ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub okreŚlenie zapotzebowania iwymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego - okreś|enie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

budow lane:Dostawa wyposazenia pomieszczenia medycznego -apteczka, szafka medyczna biurko, fotel,

kozetka, ciŚnieniomiez, glukometr, pomieszczenia rehabilitaryjnego - drabinki, rower stacjonarny,

orbitrek,rotor rehabilitaryjny,piłki rehabilitacyjne,kijki nordic walking

2) Wspolny Słownik Zamowień (CPV): 39000000-2,39150000-8,37447300-4,33155000-1

3) Wartośc części zam ów ien ia (j ezeli zamawiający podaj e inf orm acj e o w artości

zam ów ien ia) :

Wartość bez VAT:

Waluta:

4) Czas trwania Iub termin wykonania: data zakończenia: 27 l03l20L7

5) Kryteria ocen y of ert:

Kryteria Znaczenie

okres gwarancji 30

serwis pospzedażny 10

6) | NFORMACJE DODATKOWE:

Częśc nr, 5 Nazwa: spzęt komputerowy i biurowy

1) Krótkiopisprzedmiotu zamowienia (wielkośc,zakres,rodzaji ilośćdostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj nego - określenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

bu dow lan e: Dostawa komputerów, laptopów, telefon, telefon/fax, niszczarka router

2) Wspolny gownik Zamow ień (CPV): 39000000-2,39150000-8,32000000-3,30213300-8,

30213 100-6

3) Wartośc części zamówienia (j ezeli zamaw iaj ący podaj e informacj e o wartości

zam ów ien ia) :

Wartość bez VAT:

Waluta:

60
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4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27 lO3l2OI7

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

okres gwaranc;i 30

serwis pospzedazny 10

6) l NFORMACJE DODATKOWE:

Częśc nr. 6 Nazwa: Meble ogrodowe

1) Krótki opis przedmiotu zamowienia (wielkoŚĆ, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót

budowlanych lub określenie zapotzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa

innowacyj ne9o - określenie zapotrzebowania na innowacyj ny produkt, usługę lub roboty

b u d ow I a n e : Dostawa ławek ogrodowych, 9r!lla, kaeseł,pawilonu ogrodowego

2) Wspolny Słownik Zamowień (CPV), 39000000-2,39150000-8,39113600-3,39142000-9

3) Wartośc części zamówienia (jeżeli zamaw iaj ący podaj e informacj e o wartości

zam ów ien ia) :

Wartość bez VAT;

Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 27 l03l2ot7

5) Kryteria oceny ofert:

Kryteria Znaczenie

cena

okres gwaranc.;i 30

senłis pospzedazny 10

6) l NFORMACJE DODATKOWE:

60

60
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