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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bip.bialybor.com.pl

Biały Bór: Dostawa wyposażenia w ramach zadania Przebudowa i
wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze
Numer ogłoszenia: 204305 - 2014; data zamieszczenia: 25.09.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna w Białym Borze , Ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór, woj.
zachodniopomorskie, tel. 94 3739423, faks 94 3739423.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa wyposażenia w ramach zadania
Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Publicznej w Białym Borze.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem niniejszego
zamówienia jest dostawa wyposażenia biblioteki realizowana w ramach adaptacji istniejących pomieszczeń
piwnicznych i kotłowni w budynku Przychodni Zdrowia w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2a. 2. Przedmiot
zamówienia obejmuje dostawę i montaż następującego wyposażenia: Etap I 1. Regały na książki dwustronne 20 szt. 2. Regały na książki jednostronne - 25 szt. Etap II 1. Stojak gazetowy - 1 szt. 2. Regał na czasopisma - 1
szt. 3. Szafka katalogowa - 1 szt. 4. Szafa do prezentacji i przechowywania płyt CD - 1 szt. 5. Kącik dziecięcy - 1
kpl. a. Narożnik - 2 szt. b. Szafka z 3 szufladami - 1 szt. c. Narożnik wewnętrzny - 1 szt. d. Szafka - szt. e.
Kontenery na książki - 15 szt. f. Pufy dla dzieci z Eko-skóry - 15 szt. 6. Stół konferencyjny składany - 2 szt. 7.
Stoliki kwadratowe dla dzieci i dla dorosłych do czytelni - 10 szt. 8. Stoliki do foteli, okrągłe - 2 szt. 9. Stolik do
sofy kwadratowy - 1 szt. 10. Boksy komputerowe na 5 stanowisk - 1 kpl. 11. Krzesła do czytelni - 40 szt. 12.
Krzesła obrotowe komputerowe - 5 szt. 13. Krzesła obrotowe menadżerskie - 2 szt. 14. Fotele tapicerowane - 2
szt. 15. Sofa tapicerowana - 2 szt. 16. Tablica do przypinania prac dzieci - 2 szt. 17. Tablica informacyjna - 1 szt.
18. Tablica magnetyczna - 2 szt. 19. Ekran ścienny do projekcji - 1 szt. 20. Składane ścianki prezencyjnoinformacyjne - 1 szt. Biuro; 21. Szafa ubraniowo-biurowa zamykana - 1 szt. 22. Biurko ergonomiczne z
kontenerem - 1 szt. 23. Szafa aktowa zamykana - 1 szt. 24. Fotel gabinetowy tapicerowany - 1 szt. 25. Fotele
tapicerowane - 2 szt. 26. Stolik okrągły Ø 600 mm - 1 szt. Pomieszczenie socjalne; 27. Szafa ubraniowa - 1 szt.
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28. Szafa gospodarcza przeszklona - 1 szt. 29. Stolik 1200x800 mm - 1 szt. 30. Krzesła tapicerowane Eko-skóra - 6 szt. 31. Szafka pod zlew (dolna) - 1 szt. 32. Szafka nad zlew (górna) - 1 szt. 33. Szafa gospodarcza
- 1 szt..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.00.00.00-2, 39.10.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku - Wykonawca
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potwierdza spełnianie warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp (zał. nr 2 do SIWZ)
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy
przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby
innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty
dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający,
że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB
ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym
wymaganiom należy przedłożyć:
próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać
poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Fakultatywne: 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące zlecenia usług podwykonawcom, 2) Zobowiązanie innych
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podmiotów, 3) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile
nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych

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.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.bialybor.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Biblioteka Publiczna w Białym
Borze, ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.10.2014
godzina 10:30, miejsce: Biblioteka Publiczna w Białym Borze, ul. Nadrzeczna 2a/3, 78-425 Biały Bór.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Projekt dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach Programu
Wieloletniego Kultura+, Priorytet Biblioteka +, Infrastruktura bibliotek oraz Marszałka Województwa
Zachodniopomorskiego i Gminę Biały Bór.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
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