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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kotowska
Tel.:  +48 483620876/+48 483620283
E-mail: bzp@umradom.pl 
Faks:  +48 483620282/+48 483620289
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.bip.radom.pl
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Ofertę należy złożyć pod rygorem nieważności w formie pisemnej, za wyjątkiem JEDZ, który musi zostać
złożony w formie elektronicznej. Ofertę należy złożyć na adres: Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w
Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-600
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kotowska
E-mail: a.kotowska@umradom.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na następujący adres:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu
670223451
ul. Jana Kilińskiego 30
Radom
26-610

mailto:bzp@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
http://www.bip.radom.pl
mailto:a.kotowska@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Kotowska
E-mail: a.kotowska@umradom.pl 
Kod NUTS: PL921
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.bip.radom.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Przetarg nieograniczony na dostawę mebli w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”.
Numer referencyjny: BZP.271.1.668.2018.AK

II.1.2) Główny kod CPV
39000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”. Zamówienie
zostało podzielone na 2 części.
Część 1 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki
świat”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ.
Część 2 zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotela w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”. Szczegółowy
opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 72 959.97 PLN

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa mebli wraz z montażem w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom

mailto:a.kotowska@umradom.pl
http://www.bip.radom.pl
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa n/w mebli wraz z montażem w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w
wielki świat”:
1. Krzesełko obrotowe (5 szt.);
2. Krzesełko – stolik (2 szt.);
3. Krzesło (25 szt.);
4. Krzesło konferencyjne (6 szt.);
5. Krzesełka plastikowe, kolor zielony (21 szt.);
6. Krzesełka plastikowe, kolor żółty (21 szt.);
7. Krzesełka plastikowe, kolor niebieski (21 szt.);
8. Biurko nauczycielskie (6 szt.);
9. Kanapa piankowa (2 szt.);
10. Kanapa duża (3 szt.);
11. Kanapa rozkładana (4 szt.);
12. Fotel 1- osobowy (7 szt.);
13. Sofa/kanapa 3- osobowa (3 szt.);
14. Pufa (3 szt.);
15. Stół kwadratowy, kolor żółty (5 szt.);
16. Stół kwadratowy, kolor zielony (5 szt.);
17. Stół kwadratowy, kolor niebieski (5 szt.);
18. Stolik z regulowaną wysokością (4 szt.);
19. Szatnia 6-cio osobowa (8 szt.);
20. Szafa na leżaki (1 szt.);
21. Szafka z szufladami (2 szt.);
22. Szafka (5 szt.);
23. Regał biblioteczka - zwany w SIWZ regałem biblioteczką nr 1 (1 szt.);
24. Regał biblioteczka - zwany w SIWZ regałem biblioteczką nr 2 (3 szt.);
25. Półka dekoracyjna - zwana w SIWZ półką dekoracyjną nr 1 (3 szt.);
26. Półka dekoracyjna - zwana w SIWZ półką dekoracyjną nr 2 (3 szt.);
27. Pojemniki na zabawki i pomoce dydaktyczne wsuwane do szafek (4 szt.);
28. Pojemnik plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym z przykrywką (10 szt.);
29. Pojemnik plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, płytkim, kolor żółty (12
szt.);
30. Pojemnik plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, płytkim, kolor zielony (9
szt.);
31. Pojemnik plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, głębokim kolor zielony (9
szt.);
32. Pojemniki plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, głębokim kolor żółty (6
szt.);
33. Pojemniki plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, dużym kolor żółty (3 szt.);
34. Pojemniki plastikowy różnej wielkości - zwany w SIWZ pojemnikiem plastikowym, dużym kolor zielony (3
szt.);
35. Szafki na plastikowe pojemniki z przegrodą - zwane w SIWZ szafkami na plastikowe pojemniki z przegrodą
nr 1 (3 szt.);
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36. Szafki na plastikowe pojemniki z przegrodą – zwane w SIWZ szafkami na plastikowe pojemniki z przegrodą
nr 2 (3 szt.);
37. Zestaw mebli do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych – zwany w SIWZ zestawem mebli do
przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych nr 1 (1 szt.);
38. Zestaw mebli do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych – zwany w SIWZ zestawem mebli do
przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych nr 2 (1 szt.);
39. Zestaw mebli do przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych – zwany w SIWZ zestawem mebli do
przechowywania zabawek i pomocy dydaktycznych nr 3 (3 szt.);
40. Szafka w kształcie domku (3 szt.);
41. Siedzisko do szafki - w kształcie domku (3 szt.);
42. Szafka z siedziskiem przystosowana do odpoczynku dla dzieci (3 szt.);
43. Siedzisko do szafki z siedziskiem z poprzedniej pozycji (3 szt.);
44. Aplikacja ścienna z pianki (3 szt.);
45. Szafa na pomoce dydaktyczne - zwana w SIWZ szafą na pomoce dydaktyczne nr 1 (9 szt.);
46. Szafa na pomoce dydaktyczne - zwana w SIWZ szafą na pomoce dydaktyczne nr 2 (3 szt.);
47. Szafki różne rodzaje m.in. na przybory muzyczne, sportowe, pomoce dydaktyczne (10 szt.);
48. Parawany niskie z różnymi aplikacjami (6 szt.);
49. Półka/parawan do kącika teatralnego (1 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 71 985.99 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.10.01.04-14-8410/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania,zawartej
w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp -
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Dostawa fotela w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki świat”.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL921
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Radom

II.2.4) Opis zamówienia:
Część 2 zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fotela w ramach projektu pn. „Idzie szkrab w wielki
świat”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 973.98 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 21
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPMA.10.01.04-14-8410/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z przesłanki unieważnienia postępowania,zawartejw art.
93 ust. 1a ustawy Pzp. W związku ze zmianą przepisu zawartego w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp -Zamawiający
może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiającyzamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane (...)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w/w warunku.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa w/w warunku.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/11/2018
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:
Gmina Miasta Radomia - Urząd Miejski w Radomiu, Biuro Zamówień Publicznych, ul. Jana Kilińskiego 30 pok.
190 (wejście od ul. Żeromskiego 53, I piętro), 26-610 Radom, Polska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
A. Z niniejszego postępowania wyklucza się wykonawców, których dotyczą przesłanki wykluczenia określone
w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia w formie elektronicznej - aktualnego na dzień
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składania ofert oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 Ustawy Pzp, w formie Jednolitego Europejskiego
Dokumentu Zamówienia (dalej JEDZ).
JEDZ może być przekazany wyłącznie w postaci elektr. i być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektr.
osoby uprawnionej do złożenia takiego oświadczenia w imieniu podmiotu, którego JEDZ dotyczy oraz powinno
zostać przekazane Zamawiającemu zgodnie z zapisami SIWZ w taki sposób, aby dokument ten dotarł do
Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
Szczegóły dotyczące przedłożenia JEDZ drogą elektr. zostały zawarte w pkt. XII SIWZ oraz zał. nr 5 do SIWZ.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, elektr. JEDZ składa każdy z
wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. JEDZ ma wstępnie potwierdzać brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje brak podstaw do wykluczenia.
Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 1) i 36b Ustawy Pzp,
zobowiązany jest do złożenia jednolitych europejskich dokumentów zamówienia, dotyczących tych podmiotów
(podwykonawców) i przez nich wypełnionych.
B. W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający będzie
wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona złożenia oświadczeń i dokumentów
wymienionych w § 5 pkt 1-6 i 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.
U.z 2016 r., poz. 1126).
C.Inne dokumenty
1) Oświadczenie o przynależ. lub braku przynależ. do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1
pkt 23 ustawy Pzp.
2) Pełnomocnictwo w sytuacji, gdy wykonawca składa ofertę przez ustanowionego pełnomocnika.
3) W przypadku podmiotów występujących wspólnie (powołanie konsorcjum) pełnomocnictwo, o którym mowa
w art.23 ust. 2 ustawy Pzp.
4) W przypadku pełnomocnictwa do złożenia JEDZ, Zamawiający dopuszcza przesłanie pełnomocnictwa w
postaci dokumentu elektr. podpisanego kwalifikowanym podpisem elektr. Pełnomocnictwo należy przesłać
Zamawiającemu wraz z form. JEDZ.
5) Potwierdzenie wpłaty wadium.
6) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zam. poza terytorium RP, zamiast dok. określonych w pkt. B
Zamawiający wymaga dok. o których mowa w § 7 i § 8 rozp. Min. Rozwoju z dnia 26.07.2016r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie
zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).
D. Pozostałe informacje.
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości:
część 1 zamówienia: 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych 00/100),
część 2 zamówienia: 20,00 zł (dwadzieścia złotych 00/100).
Szczegółowe wymagania dla wniesienia wadium określone zostały w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
Składanie oferty odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem
posłańca.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
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ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587701
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub 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. Odwołanie wobec
czynności innych niż wyżej określone 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.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/10/2018
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