OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NA
„Dostawę mebli biurowch oraz rolet wewnętrznych wraz z montażem”
w ramach projektu
„Utworzenie Śląskiego Parku Technologii Medycznych
Kardio-Med Silesia w Zabrzu”
data zamieszczenia: 07.02.2015 r.

ZAMAWIAJĄCY
NAZWA I ADRES: Kardio-Med Silesia Sp. z o. o.; ul. Wolności 182; 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel.
32 3733837
Adres strony internetowej zamawiającego: www.kmptm.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Dostawa mebli biurowch oraz rolet
wewnętrznych wraz z montażem” w ramach projektu „Utworzenie Śląskiego Parku Technologii
Medycznych Kardio-Med Silesia w Zabrzu”
Rodzaj zamówienia: dostawa.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest dostawa oraz montaż mebli biurowych oraz rolet
wewnętrznych zgodnie z załącznikami nr 5.1 – 5.2, 6.1 – 6.2, a w szczególności:
Zadanie nr 1: meble biurowe opisane szczegółowo w załączniku nr 6.1
Zadanie nr 2: rolety wewnętrzne opisane szczegółowo w załączniku nr 6.2
Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
Numery CPV:
39130000-2 meble biurowe
39515410-2 rolety wewnętrzne
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Termin realizacji zamówienia: od 01.04.2015 r. do 30.04.2015 r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożyli oświadczenie zgodnie z
wzorem z załącznika nr 2 tj. potwierdzające, że :
a) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie konieczne dla realizacji zamówienia.
b) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
c) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej mi realizację
zamówienia.
d) Oferta złożona przez Wykonawcę, którego reprezentuję nie podlega odrzuceniu na
podstawie zapisów Rozdziału III pkt. 15.4).
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegała na ocenie czy załączono
podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie zgodnie z wzorem z załącznika nr 2.
wspomagany w swoich funkcjach przez takie środki.”.
DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW
1. Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:
1) Wypełniony, podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania wykonawcy
Formularz oferty stanowiący załącznik nr 1,
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert;
3) Oświadczenie/a wykonawcy (załącznik nr 2)

2.

4) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz
cenowy stanowiący odpowiednio Załącznik nr 5.1 – 5.2;
5) Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy Formularz
Opis przedmiotu zamówienia stanowiący odpowiednio Załącznik nr 6.1 – 6.2.
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wówczas wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego i
załączają stosowne pełnomocnictwo do oferty.

KRYTERIA OCENY OFERT
Kryteria oceny ofert:
Zadanie nr 1: najniższa cena
Zadanie nr 2: najniższa cena
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez oferenta w Formularzu oferty
INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kmptm.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Kardio-Med Silesia
Sp. z o. o., ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.02.2015 r.
godzina 10:00, miejsce: ul. Wolności 182, 41-800 Zabrze
Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na
lata 2007-2013, Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny, innowacje i przedsiębiorczość,
Działanie 1.3. Transfer technologii i innowacji, projekt Utworzenie Śląskiego Parku Technologii
Medycznych KARDIO-MED SILESIA w Zabrzu”.
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

