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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 851142016 z dnia 20160412 r. Ogłoszenie o zamówieniu  Katowice
Poniższy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczące wyposażenia meblowego. Wykonawcy mogą
przedstawić oferty równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych
parametrach lub je przewyższające, jednak...
Termin składania ofert: 20160421

Katowice: Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej
w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38.
Numer ogłoszenia: 111682  2016; data zamieszczenia: 05.05.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA  Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 85114  2016r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ekoenergia Silesia S.A., ul. Żeliwna 38, 40599 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 220 80
71, faks 32 220 80 71.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Prawa Handlowego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wyposażenie sal konferencyjnych nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonawcy mogą przedstawić oferty
równoważne. Wykonawcy mogą zaproponować rozwiązania równoważne o takich samych parametrach lub je
przewyższające, jednak ich obowiązkiem jest udowodnienie równoważności. Zamawiający akceptuje oferty
równoważne, m.in. o ile spełnione są minimalne grubości podanych materiałów oraz komponentów. W
przypadku oferowania mebli równoważnych należy przedstawić bardzo dokładny opis wraz z nazwą handlową
oraz nazwą producenta. Zamawiający na etapie weryfikacji ofert zastrzega sobie prawo do oceny
proponowanych rozwiązań na podstawie wzorów dostarczonych na jego wniosek przez Oferentów. Na etapie
realizacji należy umożliwić weryfikację dostarczanych mebli i w przypadku stwierdzenia niezgodności,
możliwe jest wstrzymanie całej dostawy wraz z nakazem natychmiastowej wymiany na koszt i
odpowiedzialność Wykonawcy. Ewentualne wskazane pochodzenie produktów, nazwy produktów oraz ich
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producenci mają na celu jedynie przybliżyć wymagania, których nie można było opisać przy pomocy.
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. W części I jako rozwiązanie równoważne nie dopuszcza
się użycia następujących materiałów: na blaty biurek i stołów zamiast laminatu HPL lub CPL: płyty
laminowanej (tzw. melamina), foli, lakierowania chyba, że Wykonawca przedstawi wyniki badań
potwierdzające spełnienie wszystkich wymagań względem laminatów wymienionych w normie EN 438, w
szczególności wytrzymałości na uderzenie, na ścieranie, na płyny, na temperaturę i inne wymienione w
normie EN438. Nie dotyczy tych biurek, w których wskazano w opisie inne wykończenie niż laminat HPL lub
CPL. W części II dopuszcza się wykonanie blatów biurek z płyty laminowanej (melamina) Wszystkie
zaproponowane rozwiązania muszą być systemowe, seryjnie produkowane nie dotyczy mebli
wykonywanych pod zamówienie typu zabudowy: Podest z biurkami i mównicą. Pod pojęciem systemowe
Zamawiający rozumie meble, które można łączyć ze sobą w różnych konfiguracjach oraz pozwalające w
przyszłości na rozbudowę. Zamawiający wymaga, aby wykonawca wraz z ofertą załączył katalogi lub karty
katalogowe, foldery przedstawiające proponowane systemy. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane , Zamawiający wymaga: 1. Wraz z ofertą
należy załączyć dowody na spełnianie norm wszystkich wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia przez
oferowane przez Wykonawcę rozwiązania. W przypadku certyfikatów zgodnie z ustawą z 30 sierpnia 2002 o
systemie oceny zgodności, certyfikaty mają być wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do
wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i
certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego w przypadku Polski jest to Polskie
Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii
Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą
akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący
wątpliwości do jakich mebli są dedykowane (nazwa widniejąca na certyfikacie musi być nazwą systemu w
przedstawionym katalogu, folderze). 2. W przypadku tkanin tapicerskich należy do oferty dołączyć fabryczny
próbnik tkanin oraz atesty lub sprawozdania z badań potwierdzające skład oraz wymaganą wytrzymałość na
ścieranie (nie dotyczy skóry naturalnej). Atesty lub sprawozdania z badań mają być wystawione przez
niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju dokumentów. Próbnik i atesty lub sprawozdania
z badań mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakich mebli są dedykowane. 3. W celu
potwierdzenia spełnienia podanych wymogów do każdego mebla należy przedstawić minimum jedną, osobną
kartę katalogową (formatu minimum A4), na której będzie przedstawiony proponowany mebel. Karta
katalogowa musi zawierać nazwę mebla lub nazwę użytego systemu meblowego, nazwę producenta mebla,
rysunek lub zdjęcie proponowanego mebla (rozmiar zdjęcia pozwalający dostrzec szczegóły optymalnie
rozmiar zdjęcia A5), wymiary oraz szczegóły techniczne mebla pozwalające zweryfikować czy proponowany
mebel spełnia wymagania projektu. Karty katalogowej nie trzeba wykonywać w przypadku mebli wg
indywidualnego projektu, których wymiary należy dostosować do stanu rzeczywistego na budowie np.
zabudów indywidualnych itp. Zamawiający nie dopuszcza kopiowania rysunków i/lub zdjęć z poniższego
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opisu wymaga się przedstawienia zdjęć i/lub rysunków faktycznie oferowanych mebli w celu weryfikacji czy
oferta spełnia wymagania. Część III Dostarczenie i instalacja mebli oraz sprzętu na wyposażenie aneksów
kuchennych do nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Żeliwnej 38. 391210006 Biurka i stoły
391211007 Biurka 391212008 Stoły 391220003 Kredensy i biblioteczki 391300002 Meble biurowe 39131000
9 Regały biurowe.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.10.006, 39.12.11.007, 39.12.12.008, 39.12.20.003,
39.13.00.002, 39.13.10.009.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Część NR: 1

Nazwa: 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bednorza 2a6, 40384 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 151382,25
Oferta z najniższą ceną: 151382,25 / Oferta z najwyższą ceną: 230871,00
Waluta: PLN .

Część NR: 2

Nazwa: 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bednorza 2a6, 40384 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 260000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
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Cena wybranej oferty: 26285,10
Oferta z najniższą ceną: 26285,10 / Oferta z najwyższą ceną: 64206,00
Waluta: PLN .

Część NR: 3

Nazwa: 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.05.2016.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
KJMK Meble Sp. z o.o., ul. Bednorza 2a6, 40384 Katowice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 320000,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 7001,16
Oferta z najniższą ceną: 7001,16 / Oferta z najwyższą ceną: 36900,00
Waluta: PLN .
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