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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282393-2014:TEXT:PL:HTML

Polska-Gdańsk: Meble biurowe
2014/S 157-282393

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Punkt kontaktowy: Biuro projektu LINTE^2, 80-216 Gdańsk, ul. Sobieskiego 7, pok. 32
Osoba do kontaktów: Ewa Warda-Drozd, Jakub Kulczyński
80-233 Gdańsk
POLSKA
E-mail: linte@ely.pg.gda.pl
Faks:  +48 583486334
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.ely.pg.gda.pl
Dostęp elektroniczny do informacji: http://www.dzp.pg.gda.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Uczelnia publiczna

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Edukacja
Inny: Badania naukowe

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa i montaż mebli dla Laboratorium LINTE^2.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Kupno

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:282393-2014:TEXT:PL:HTML
mailto:linte@ely.pg.gda.pl
http://www.ely.pg.gda.pl
http://www.dzp.pg.gda.pl
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Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Gdańsk,
Polska.
Kod NUTS PL634

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla Laboratorium innowacyjnych technologii
elektroenergetycznych i integracji odnawialnych źródeł energii LINTE^2, zwanego dalej laboratorium.
Zamówienie obejmuje również wniesienie mebli do budynku oraz ich montaż i rozmieszczenie w
przeznaczonych do tego pomieszczeniach laboratorium, a także wywóz wszystkich elementów opakowań po
dostarczonych meblach.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39153000, 39150000

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Zamówienie o wartości powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia
Część nr: 1
Nazwa: Część A – dostawa i montaż mebli biurowych
1) Krótki opis

Opis przedmiotu zamówienia części A zawarto w załączniku Z1.A do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39153000, 39150000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia)



Dz.U./S S157
19/08/2014
282393-2014-PL

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

3/10

19/08/2014 S157
http://ted.europa.eu/TED

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na
dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

3/10

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Część nr: 2
Nazwa: Część B – dostawa i montaż mebli specjalnych
1) Krótki opis

Opis przedmiotu zamówienia części B zawarto w załączniku Z1.B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39153000, 39150000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Dostawa obejmuje meble do wyposażenia recepcji i jej zaplecza oraz meble do aneksu kuchennego wraz z
wbudowanym sprzętem AGD.

Część nr: 3
Nazwa: Część C – dostawa i montaż mebli konferencyjnych i wypoczynkowych
1) Krótki opis

Opis przedmiotu zamówienia części C zawarto w załączniku Z1.C do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
39130000, 39153000, 39150000

3) Wielkość lub zakres

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 50 (od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

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

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
(A) Wadium:
(1) Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium
odpowiednio dla poszczególnych części zamówienia w wysokości:
dla części A: 1 900 PLN,
dla części B: 1 500 PLN,
dla części C: 2 000 PLN.
Jeżeli Wykonawca wnosi wadium na kilka części zamówienia to wystarcza jeden dokument potwierdzający
wniesienie wadium z podaniem oferowanych części zamówienia, a kwota wadium musi obejmować sumę kwot
wadiów na te części zamówienia.
(2) Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium w jednej lub w kilku następujących formach: (a) pieniądzu;
(b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym,
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; (c) gwarancjach bankowych; (d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 r. nr 42, poz. 275).
(3) Pozostałe informacje dotyczące wadium zamieszczone zostały w SIWZ.
(B) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:
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(1) Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej oferty wybranej.
(2) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub
nienależytego wykonania umowy i może zostać wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: (a)
pieniądzu; (b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; (c) gwarancjach bankowych; (d) gwarancjach
ubezpieczeniowych; (e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 r. nr 42, poz. 275).
(3) Pozostałe informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamieszczone zostały w
SIWZ.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:
Warunki i zasady płatności określone zostały we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego,
stanowiącym załącznik Z4 do SIWZ.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
(1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy w sprawie zamówienia.
(2) Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza.
(3) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie możliwość żądania, przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia, umowy
regulującej współpracę tych wykonawców.

III.1.4) Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: (1) O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
(1.1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
(a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania,
(b) posiadania wiedzy i doświadczenia,
(c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
(d) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
(1.2) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1
oraz w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy Pzp.
(1.3) W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca złoży
Zamawiającemu oświadczenie, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Z3 do SIWZ.
(2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w
okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy złożyć:
(a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik Z3a do SIWZ);
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(b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestracji lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływam terminu
składania ofert,
(c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie
zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
(d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z płaceniem składek na ubezpieczenia
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
(e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp
– wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, dokument należy złożyć
wyłącznie w przypadku składania oferty przez podmiot zbiorowy,
(g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy
Pzp – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
(h) informację o nie przynależności do grupy kapitałowej lub w przypadku przynależności do grupy kapitałowej
w rozumieniu definicji zawartej w ar. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007r., nr 50 poz.331 z późn. zmianami) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy – z wykorzystaniem wzoru – (załącznik Z5 do SIWZ)
(3) Jeżeli , w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których
mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo
administracyjnego miejsca zamieszkania , dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art.
24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń –
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym ,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób
lub przed notariuszem.
(4) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast
dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ:
(a) pkt b-d i f – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
i. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
ii. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
iii. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
(b) pkt e i g – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i 10 - 11
ustawy Pzp.
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(c) Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a. ppkt. i. , iii. oraz lit. b., powinny być wystawione nie wcześniej niż
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt 4 lit. a. ppkt. ii., powinny
być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
(d) Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym
oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed
właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania lub przed notariuszem.
(5) Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
(6) Zamawiający nie dopuszcza elektronicznej formy dokumentów i oświadczeń.
(7) Informacje dotyczące dokumentów składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
(7.1) Oświadczenie i dokument wymienione w rozdz. VI SIWZ powinny być złożone przez każdego
Wykonawcę.
(7.2) Warunki udziału w postępowaniu określone w rozdz. V pkt. 1 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o
udzielenie zamówienia mogą spełniać łącznie.
(7.3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia,
stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy.
(7.4) Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie
zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania.
(7.5) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej Wykonawców.
(7.6) Dokument pełnomocnictwa może zostać złożony w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez notariusza lub radcy prawnego.
(7.7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana,
Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej
współpracę tych Wykonawców.
(7.8) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązań.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający uzna warunek
udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji III.2.1 pkt 1.1 lit. d za spełniony na podstawie złożonego
oświadczenia Wykonawcy (załącznik Z3 do SIWZ).

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
(1) W celu oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu określonego w sekcji III.2.1 pkt 1.1 lit. b do
oferty należy załączyć wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane (załącznik Z6
do SIWZ). Do wykazu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć dowody (zgodnie z § 1 ust. 3 oraz § 9 ust. 2
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
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może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane), czy wykazane
dostawy zostały wykonane należycie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
(2) Zamawiający uzna warunek opisany w sekcji III.2.1 pkt 1.1 lit. b za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże,
że zrealizował należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie dostawy mebli obejmujące: meble
biurowe i/lub recepcyjne i/lub konferencyjne i/lub kuchenne o wartości brutto nie mniejszej niż 50 000 PLN
każda (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych.)
Warunek ten dotyczy wszystkich części postępowania. W przypadku, gdy Wykonawca składa ofertę na kilka
części zamówienia, musi wykazać spełnienie powyższego warunku bez konieczności zwielokrotnienia liczby
dostaw oraz ich wartości.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP/330/014/D/13

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
23.9.2014 - 12:45

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 23.9.2014 - 13:00
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Miejscowość:
Gdańsk, Polska

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów): Zamówienie dotyczy projektu
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – oś priorytetowa 2: Infrastruktura sfery B+R, działanie 2.1: Rozwój
ośrodków o wysokim potencjale badawczym.
Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://
www.pg.gda.pl/linte.

VI.3) Informacje dodatkowe
(1) Opis sposobu przygotowania oferty:
(1.1) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na dowolną liczbę części zamówienia.
(1.2) Oferta powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami ustawy Pzp i SIWZ. Treść oferty wraz z
załącznikami musi być czytelna.
(1.3) Oferta powinna być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, napisana pismem maszynowym
lub czytelnym pismem odręcznym, przy użyciu nieścieralnego tuszu lub atramentu, w języku polskim.
(1.4) W celu wykluczenia przypadkowego zdekompletowania oferty zaleca się, aby wszystkie karty oferty były
spięte, a strony ponumerowane.
(1.5) Wszystkie miejsca, w których naniesiono poprawki muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę
podpisującą ofertę. Poprawki powinny być dokonane poprzez czytelne przekreślenie błędnego zapisu i
wstawienie nad nim lub obok niego zapisu poprawnego.
(1.6) Dokumenty winny być złożone w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem
przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub notariusza, za wyjątkiem pełnomocnictwa,
które musi być złożone w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez
notariusza.
(1.7) Ofertę wraz z załącznikami należy umieścić w dwóch zamkniętych kopertach, wewnętrznej i zewnętrznej,
posiadających następujące oznaczenia:
(a) zewnętrzna koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego oraz zawierać oznaczenie: „Oferta na
dostawę i montaż mebli dla Laboratorium LINTE^2 – postępowanie nr ZP/330/014/D/14). Nie otwierać przed
terminem otwarcia ofert”.
(b) wewnętrzna koperta powinna być oznakowana analogicznie jak koperta zewnętrzna oraz dodatkowo
identyfikować nazwę i adres oferenta.
(1.8) Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
(1.9) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oraz udziałem w
postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem art. 93
ust. 4 ustawy PZP.
(1.10) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski,
poświadczonym przez Wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją
wiążącą.
(1.11) Ofertę oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do
specyfikacji, należy sporządzić zgodnie z tymi wzorami.

http://www.pg.gda.pl/linte
http://www.pg.gda.pl/linte
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(1.12) Szczegółowe zasady sporządzenia i podpisania oferty opisano w SIWZ.
(2) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian umowy zawartej z Wykonawcą. Istotne zmiany umowy będą
możliwe tylko w przypadkach i na warunkach, które zostały określone w SIWZ.
(3) W prowadzonym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują sobie wzajemnie pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną. Dane punktu kontaktowego
Zamawiającego podano w sekcji I.1.
(4) Zamawiający w ramach niniejszego postępowania dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza
składania ofert wariantowych, nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie przewiduje udzielania zamówień
uzupełniających, nie przewiduje rozliczania w walutach obcych oraz nie przewiduje aukcji elektronicznej.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks:  +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: (1) Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy
Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom
wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
(2) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
(3) Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
(4) Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej
opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego
certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
(5) Terminy na wniesienie odwołania:
(5.1) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego
stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy
Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
(5.2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
(5.3) Odwołanie wobec czynności innych niż wymienione w pkt. 5.1. i 5.2. 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.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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(5.4) Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie
wnosi się nie później niż w terminie:
(a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
(b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
(6) Pozostałe informacje dotyczące odwołań zawierają art. 180-198 ustawy Pzp.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.:  +48 224587701
Faks:  +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.8.2014

mailto:uzp@uzp.gov.pl

