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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego :

Nazwa :

Gmina Byczyna

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej przez 
Zamawiającego do kontaktu :
Łukasz Goliński
budownictwo3@byczyna.pl
77 413 41 50 wew.34

NIP :

751 175 01 02

Adres :
ul. Rynek 1
46 – 220 Byczyna

Telefon :
77/ 413 41 50
Faks:
77/ 413 41 50 wew. 21

Adres internetowy :
www.bip.byczyna.pl

www.byczyna.pl
2. Opis i postanowienia przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  mebli  biurowych,  socjalnych  i  konferencyjnych
do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Polanowicach – Polanowice, 46 – 220 Byczyna.

Przedmiot  zamówienia  musi  zostać  dostarczony  przez  Wykonawcę  do  siedziby  Byczyńskiego
Inkubatora  Przedsiębiorczości  w  Polanowicach  –  Polanowice  46  –  220  Byczyna.  Zamawiający
zastrzega  sobie  prawo  do  kontroli  zgodności  dostarczonych  mebli.  Odbiór  ilościowy
i jakościowy odbędzie się niezwłocznie po rozładunku i rozpakowaniu dostawy. Osobą odpowiedzialną
ze strony Zamawiającego do odbioru przedmiotu zamówienia jest Pan Łukasz Goliński.

Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne znaki  towarowe,  patenty lub pochodzenie
towaru,  należy  rozumieć,  jako  określenie  wymaganych  minimalnych  parametrów technicznych  lub
standardach jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.U.  z  2013  r.  poz.  907  z  późn.  zm.), Zamawiający  dopuszcza
składanie ofert równoważnych,  tzn. towaru o nie gorszych parametrach technicznych i standardach
jakościowych  (towar  równoważny).  Wykonawca,  który  powołuje  się  na  rozwiązania  równoważne
opisywanym przez Zamawiającego,  jest  obowiązany wykazać,  że oferowane przez niego dostawy
spełniają  wymagania  określone  przez  Zamawiającego  (art.  29  ust.  3  tejże  ustawy).  Wskazanie
producenta, nazwy firm i nazw własnych przedmiotu zamówienia służy jedynie określeniu parametrów
zamawianego asortymentu, a nie wyłonieniu lub preferowaniu konkretnego producenta czy dostawcy.

 

http://www.byczyna.pl/
http://www.bip.byczyna.pl/
mailto:budownictwo3@byczyna.pl
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1. Krzes o konferencyjne typu ISO z pulpitem sk adanym – 45 szt.ł ł

Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzes o konferencyjne typu ISO z pulpitem sk adanym.ł ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie sali konferencyjnej Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Siedzisko  i  oparcie: mi kkie,  tapicerowane,  kolor  do  uzgodnieniaę
z  Zamawiaj cym.  ą Rama: stalowa.  Pod okietniki:  ł sta e  pod okietnikił ł
z tworzywa sztucznego. Pulpit: wykonany z tworzywa sztucznego b dą ź
z  drewna,  sk adany,  szeroko  minimum  270mm,  d ugo  minimumł ść ł ść
370mm.  Wyko czenie  nóg  krzes a:ń ł  plastikowe  stopki.  Wymiary:
wysoko  minimum  820mm,  szeroko  minimum  540mm,  wysokość ść ść
oparcia  minimum  350  mm,  szeroko  siedziska  minimum  470mm,ść
g boko  siedziska minimum 410mm.łę ść

2. Stó  konferencyjny – 6 szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stó  konferencyjny.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie sali konferencyjnej Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Kolor  blatu:  do  uzgodnienia  z  Zamawiaj cym.  ą Kolor  stela u:  ż do
uzgodnienia         z Zamawiaj cym.  ą Blat sto u:ł  prostok tny, wymiaryą
szeroko  minimum 800mm x d ugo  minimum 1800mm. ść ł ść Wykonanie:
p yta  meblowa  dwustronnie  laminowana  o  grubo ci  minimum 20mm.ł ś
Kraw dzie:  ę wyko czone minimum 2mm ta m  PCV chroni c  przedń ś ą ą ą
uszkodzeniami.  Podstawa: stalowa  rama  o  wymiarach  minimalnych
40mm  x  20mm.  Nogi:  wykonane  z  profili  metalowych  o  rednicyś
minimum 50mm wraz ze regulowan  stopk  do profilowania sto u. ą ą ł

3. Tablica flipchart – 2 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica flipchart.

2. Zastosowanie: Wyposa enie sali konferencyjnej Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

W a ciwo ci powierzchni:ł ś ś  lakierowana, sucho cieralna, magnetyczna.ś
Konstrukcja: aluminiowa,  trójno ny  stojak  regulowany.  ż Rozmiar
powierzchni: minimum 120 cm x 80 cm. Kolor: bia ył

4. Tablica flipchart – 1 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica flipchart.

2. Zastosowanie: Wyposa enie sali konferencyjnej Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

W a ciwo ci powierzchni:ł ś ś  lakierowana, sucho cieralna, magnetyczna.ś
Konstrukcja: aluminiowa,  trójno ny  stojak  regulowany.  ż Rozmiar
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powierzchni: minimum 160 cm x 100 cm.

5. Tablica korkowa – 5 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Tablica korkowa.

2. Zastosowanie: Wyposa enie sali konferencyjnej Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum 60 x minimum 120.

6. Szafa ubraniowa BHP dwudrzwiowa – 20 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Szafa ubraniowa BHP dwudrzwiowa.

2. Zastosowanie: Wyposa enie pomieszcze  socjalnych Inkubatora.ż ń

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wykonanie: blacha stalowa, zabezpieczona przed korozj ,  malowanaą
farb  proszkow .  ą ą Kolor:  do  uzgodnienia  z  Zamawiaj cym.ą
Konstrukcja szafy:  metalowa.  Wyposa enie:ż , otwory wentylacyjne w
drzwiach,  2  komory,  haczyk  na  r cznik,  lusterko,  samoprzylepnyę
wizytownik.  Wymiary: szeroko  minimum  600  mm,  g bokość łę ść
minimum 500 mm, wysoko  minimum 1800 mm.  ść UWAGA:  szafa dla
dwóch  osób,  ka de  drzwi  szafy  zamykane  na  oddzielny  zamek  abyż
mog y z niej korzysta  niezale ne od siebie 2 osoby.ł ć ż

7. Stó  socjalny – 5szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stó  socjalny.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie pomieszcze  socjalnych Inkubatora.ż ń

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Kolor blatu: do uzgodnienia z Zamawiaj cym. ą Konstrukcja: profile nóg
metalowe,  okr g e  szeroko  50  mm,  kolor  do  uzgodnienia  zą ł ść
Zamawiaj cym.  ą Blat  sto u:ł  prostok tny  o  wymiarach  szerokoą ść
minimum 1200mm x 800mm  Wykonanie: p yta wiórowa, dwustronnieł
laminowana  o  grubo ci  minimum  18mm.  ś Kraw dzie:  ę wyko czoneń
minimum 2mm ta m  PCV chroni c  przed uszkodzeniami.ś ą ą ą

8. Krzes o socjalne – 32 szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzes o socjalne.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie pomieszcze  socjalnych Inkubatora.ż ń

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Typ:  krzes o  socjalne.  ł Siedzisko  i  oparcie: mi kkie,  tapicerowaneę
zmywalnym materia em - skaj, kolor do uzgodnienia z Zamawiaj cym.ł ą
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Rama: stalowa.  Wyko czenie  nóg  krzes a:ń ł  plastikowe  stopki.
Wymiary: wysoko  minimum  820mm,  szeroko  minimum  540mm,ść ść
wysoko  oparcia  minimum  350  mm,  szeroko  siedziska  minimumść ść
470mm, g boko  siedziska minimum 410mm.łę ść

9. Biurko gabinetowe klasyczne – 1 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Biurko gabinetowe klasyczne.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Blat i nogi biurka:  blat wykonany z p yty meblowej minimum 28 mm,ł
oklejony  obrze em  PCB  minimum  2  mm  odpornym  na  uderzenież
mechaniczne.  Blat  sto u:ł  prostok tny,  minimum  1800/800/750.ą

czyna biurka: Łą wykonana                  z p yty laminowanej o grubo cił ś
minimum  18mm,  oklejona  obrze em  PCV.  ż Nogi  biurka:  po czonełą
blend  o wysoko ci  minimum 30cm.  ą ś Kolor blatu,  nóg,  blendy:   do
uzgodnienia  z  Zamawiaj cym.  ą Wyposa enie:  ż minimum  1  przelot
kablowy.

10. Kontener  mobilny – 3 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Kontener mobilny.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum   400mm  x  500mm  x  570mm.  Blat  górny
kontenera: wykonane z p yty meblowej  o grubo ci  minimum 25 mm,ł ś
oklejanej  obrze em  PCV  minimum  2mm  odpornym  na  uderzeniaż
mechaniczne.  Kolor:                             do uzgodnienia  z
Zamawiaj cym. ą Pozosta e elementy kontenera: ł wykonane              z
p yty laminowanej o grubo ci minimum 18mm, oklejona obrze em PCV.ł ś ż
Szuflady: minimum  3,  umocowane  na  stalowych  prowadnicach,
wysuwane.  Wyposa enie:ż  uchwyty  stalowe  przykr cane  za  pomocę ą
rub, centralny zamek.ś

11. Komoda z drzwiami podwójnymi – 1 szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Komoda z drzwiami podwójnymi.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum  800mm x 400mm x 1100 mm. Wykonanie: wieniec
górny  wykonany  z  p yty  meblowej  o  grubo ci  minimum  28mmł ś
dwustronnie laminowane, korpus wykonany z p yty o grubo ci minimumł ś
18  mm,  wszystkie  kraw dzie  oklejone  obrze em  PCV  o  grubo cię ż ś
minimum 2 mm, ciana tylna komody wykonana z p yty HDF o grubo ciś ł ś
minimum 2 mm.  Kolor:                             do uzgodnienia z
Zamawiaj cym. ą Wyposa enie: ż dwie pó ki (3 przestrzenie               nał
segregatory), zamek.
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12. Komoda z pó kami – 1 szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Komoda z pó kami.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum   800mm  x  400mm  x  1800  mm.  Wykonanie:
wieniec górny wykonany z p yty meblowej o grubo ci minimum  20 mmł ś
dwustronnie laminowane, korpus wykonany z p yty o grubo ci minimumł ś
18  mm,  wszystkie  kraw dzie  oklejone  obrze em  PCV  o  grubo cię ż ś
minimum 2 mm, ciana tylna komody wykonana z p yty HDF o grubo ciś ł ś
minimum 2 mm. Fronty: przeszklone. Drzwi: dwuskrzyd owe. ł Kolor: do
uzgodnienia  z  Zamawiaj cym.  ą Wyposa enie:  ż uchwyty  stalowe,
przykr cane  za  pomoc  rub,ę ą ś  cztery  pó ki  (5  przestrzeni  nał
segregatory), zamek.

13. Stó  – 1 szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Stó .ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: d ugo  minimum 1200mm x szeroko  minimum 600mm xł ść ść
wysoko  minimum 600 mm. ść Stela : ż metalowy. Wykonanie: blat z p ytył
MDF  minimum  25mm  wraz  z  oklein  –  kolor  do  ustalenia  zą
Zamawiaj cym.ą

14. Krzes o – 4szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Krzes o.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: szeroko  minimum  430mm,  g boko  minimum  400mmść łę ść
x  wysoko  minimum  940mm.  ść Wykonanie: drewno  bukowe.  Kolor:
siedziska  ,oparcia  i  konstrukcji  –  do  uzgodnienia  z  Zamawiaj cym.ą
Nogi: drewniane.

15. Fotel obrotowy gabinetowo – biurowy – 1szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Fotel obrotowy gabinetowo – biurowy.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż
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3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wykonanie: front fotela tapicerowany skor  naturaln  licow  w kolorzeą ą ą
do  uzgodnienia  z  Zamawiaj cym,  szerokie,  komfortowe  siedziskoą
i ergonomiczne wyprofilowane oparcie - tapicerowane z obydwu stron.
Dodatkowo:  blokada  siedziska  i  oparcia  w  minimum  5  pozycjach,
regulacja wysoko ci fotela, regulacja si y oporu oparcia, zabezpieczenieś ł
przed  uderzeniem oparcia  w  plecy  u ytkownika,  sta e pod okietniki  zż ł ł
mi kkimi  tapicerowanymi  nak adkami,  podstawa  z  polerowanegoę ł
aluminium, kó ka jezdne niebrudz ce, Protokó  (za wiadczenie) Ocenył ą ł ś
Ergonomicznej Instytutu Medycyny Pracy.

16. Szafa aktowa dwudrzwiowa – 1szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Szafa aktowa dwudrzwiowa.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Typ: szafa  aktowa  dwudrzwiowa.  Wymiary: minimum   800mm  x
400mm x  1820 mm.  Wykonanie: wieniec  górny  (blat)  szafy  aktowej
wykonany  z  p yty  meblowej  o  grubo ci  minimum  20  mm,  oklejanejł ś
obrze em PCV minimum 1,5mm odpornym na uderzenia mechaniczne,ż
ciany  tylne wykonane z p yty HDF minimum 1mm. Komoda posiadaś ł

przestrze  pó kow  umo liwiaj c  swobodne wk adanie segregatorówń ł ą ż ą ą ł
(minimum  5  powierzchni).  Drzwi:  dwuskrzyd owe,  ka dy  frontł ż
mocowany do korpusu szafy za pomoc  zawiasów o mo liwym k cieą ż ą
otwarcia minimum 90º. Kolor: do ustalenia                                     z
Zamawiaj cym.  ą Wyposa enie:ż  uchwyty  stalowe,  przykr cane  zaę
pomoc  rub, zamek.ą ś

17. Biurko pracownicze– 2szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Biurko pracownicze.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wymiary: minimum   1600mm  x  700mm  x  760  mm.  Blat  biurka:
prostok tny,  wykonane z p yty meblowej o grubo ci  minimum 28 mm,ą ł ś
oklejanej  obrze em  PCV  minimum  2mm  odpornym  na  uderzeniaż
mechaniczne. Stela  biurka: ż wykonany z profilu o wymiarach minimum
60mm x 30mm w kolorze aluminium, profil  cz cy  nogi odsuni ty  odłą ą ę
frontu  biurka  o  oko o  270mm.  ł Wykonanie: p yta  dwustronnieł
laminowana,  oklejona  obrze em PCV,  nogi  biurka po czone  blend .ż łą ą
Kolor blatu: do ustalenia z Zamawiaj cym.  ą Wyposa enie:ż  minimum 1
przelot  kablowy,  pod  biurkiem zamontowana.  wysuwana  szuflada  na
klawiatur .ę

18. Krzes o obrotowe biurowe – 2szt.ł
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne
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1. Typ: Krzes o obrotowe biurowe.ł

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

Opis przedmiotu 
zamówienia:

Siedzisko  i  oparcie: tapicerowane,  wykonane  z   pianki  odpornej
na odkszta canie,  wyprofilowane.  ł Wykonanie: gumowe kó ka jezdne,ł
regulowana  wysoko  krzes a,  stela  metalowy  z  nak adkami  zść ł ż ł
tworzywa.

19. Wieszak ubraniowy – 2szt.
Lp
.

Atrybut Wymagania minimalne

1. Typ: Wieszak ubraniowy.

2. Zastosowanie: Wyposa enie biura Inkubatora.ż

3. Opis przedmiotu 
zamówienia:

Wykonanie: metalowy  z  elementami  drewnianymi.  Kolor: do
uzgodnienia               z Zamawiaj cym.ą

3. Informacja o sposobie porozumiewania się :

a) Zamawiający  będzie  porozumiewał  się  faksem  na  nr  :  077/  413  41  50  wew.  21,  drogą
elektroniczną  na  adres:  budownictwo3@byczyna.pl.  Wykonawca  poza  faksem  i  drogą
elektroniczną  może  kontaktować  się  z  Zamawiającym  pisemnie,  na  adres:  Urząd  Miejski
w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.

b) Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:00.

c) Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków  zamówienia.  Zamawiający  udzieli  wyjaśnień  niezwłocznie,  jednak  nie  później
niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie
treści  specyfikacji  istotnych  warunków zamówienia  wpłynął  do zamawiającego nie  później
niż  na  2  dni  przed  upływem terminu  składania  ofert.  Jeżeli  wniosek  o  wyjaśnienie  treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,  zamawiający może udzielić  wyjaśnień albo pozostawić
wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu
składania wniosku o wyjaśnienie treści Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia.

d) Treść  zapytań  wraz  z  wyjaśnieniami  zamawiający  zamieści  na  stronie  internetowej:
www.bip.byczyna.pl, www.byczyna.pl.

e) W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach,  przed  upływem  terminu  składania  ofert,
zamawiający może zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana modyfikacja zostanie zamieszczona
na stronie internetowej.

f) W przypadku, gdy modyfikacja treści SIWZ powodować będzie konieczność wprowadzenia
zmian oferty, zamawiający przedłuży termin składania ofert.

4. Opis sposobu przygotowania oferty

I. Wymagana podstawowe :

a) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b) Ofertę należy przygotować w ściśle wg wymagań określonych w niniejszym Szczegółowym
Opisie  Przedmiotu  Zamówienia.  Oferta  musi  obejmować  całość  zamówienia  i  nie  może
modyfikować  zakresu  przedmiotu  zamówienia  określonego  w  Szczegółowym  Opisie
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Przedmiotu  Zamówienia  przez  Zamawiającego,  nie  dopuszcza  się  składania  oferty
wariantowej.

c) Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

d) Upoważnienie  osób  do  podpisania  oferty  musi  bezpośrednio  wynikać  z  dokumentów
dołączonych do oferty lub przepisów prawa. Oznacza to że,  jeżeli  upoważnienie takie nie
wynika wprost z dokumentów stwierdzających status prawny Wykonawcy lub przepisów praw,
to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem
kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez  osoby do tego upoważnione.

II. Forma oferty :

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym
są składane w formie oryginału, odpisu ,wypisu, wyciągu lub kopii z tłumaczeniem na język
polski.

b) Oferta może być złożona w formie przewidzianej w zaproszeniu do składania ofert. 

III. Wykonawca składając ofertę, jest zobowiązany dołączyć do niej następujące dokumenty:

a) Oświadczenie,  że  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  niezbędne  informacje  do  przygotowania
oferty i wykonania zamówienia. Zapoznał się z projektem umowy i go akceptuje bez uwag,
wg załącznika nr 3.

b) W przypadku niedołączenia do oferty wymaganych dokumentów bądź jednego z nich
oferta zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

5. Sposób przegotowania oferty :

a) Oferta powinna być złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie.

b) Na kopercie  należy  umieścić  nazwę  oraz adres  Zamawiającego,  nazwę (firmę)  i  siedzibę
(adres) wykonawcy. 

c) Koperta powinna być opisana w następujący sposób:
Nazwa (firma) Wykonawcy
Siedziba (adres) Wykonawcy

Gmina Byczyna
ul. Rynek 1

46 – 220 Byczyna
Zapytanie ofertowe Nr Bk.XII.042.1.1.2014

„Dostawa sprzętu elektronicznego do Byczyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Polanowicach  
– Polanowice, 46 – 220 Byczyna”

Nie otwierać przed 15.05.2015 godz. 10:00

6. Miejsce oraz termin składa ofert :
a) Ofertę należy złożyć osobiście do dnia 15.05.2015r. do godziny 10:00  w Sekretariacie Urzędu

Miejskiego w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna – nr pokoju 19, lub wysłać na adres:
Urząd Miejski w Byczynie, ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna.

b) O zachowaniu terminu złożenia  oferty  decyduje data  wpływu oferty do Urzędu Miejskiego
w Byczynie ul. Rynek 1, 46 – 220 Byczyna. 

7. Opis sposobu obliczania ceny :

a) Wykonawca określa cenę oferty brutto za prawidłowe wykonane całości zamówienia zgodnie
z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia.

b) Wykonawca podaje cenę oferty liczbowo i słownie z dokładnością do 2 miejsc po przecinku.

c) Oferowana cena musi  zawierać  wszystko  niezbędne koszty  do zrealizowania  zamówienia
wynikające wprost z dokumentacji przetargowej.
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d) Cena oferty musi zawierać wszystkie elementy określone w Szczegółowym Opisie Przedmiotu

Zamówienia  i załącznikach.
e) Cena musi zawierać stosowny podatek VAT. Podatek od towarów i usług naliczany zgodnie

z obowiązującymi przepisami prawa.
f) Cena oferty musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem

zamówienia.
g) Ostateczną cenę oferty obejmującą całość przedmiotu zamówienia stanowi  suma wartości

składników zamówienia wykazana w formularzu oferty określona jako Wartość ogółem/brutto/.
8. Opis kryteriów wyboru oferty najkorzystniejszej :

a) Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.

Cena oferty – 100 %
Przy ocenie kryterium ceny Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:

Cena minimalna
K = ---------------------------------------------- x 100 pkt.

Cena badana

K – liczba punktów przyznana ofercie badanej za spełnienie kryterium Wykonawcy zostaną przyznane punkty w skali od 0 do 100 z
dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Za  ofertę  najkorzystniejszą  uznana  zostanie  oferta  Wykonawcy,  który  zaoferował  najniższą
cenę.

9. Termin wykonania zadania :

a) Przewidywany czas  wykonania całości zamówienia – do 25 czerwca 2015 roku.
10. Unieważnienie postępowania :

I. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku gdy :
a) Nie złożono żadnej oferty.
b) Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia.
c) Wystąpiła okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia

nie leży w interesie Zamawiającego.
d) Z innych przyczyn.

 


