SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż zabudowy meblowej, blend ściennych, listew cokołowych oraz blatów
łazienkowych do hotelu położonego przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku.
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I.

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, zwana dalej
Zamawiającym.
NIP: 583-315-08-49
REGON: 221617809
KRS 0000412382
Tel. 58 304 99 56 wewn. 3, fax. 58 304 99 56 wewn. 6.

II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
1. Przetarg odbywa się na podstawie Regulaminu udzielania zamówień

przez

Fundację
Innowacji
Społecznej
na
dostawy
i usługi, zwanego dalej „Regulaminem” stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.
2.

III.

Złożenie oferty przez zainteresowanego równoznaczne będzie z zaakceptowaniem
przez niego treści regulaminu oraz stanowi zobowiązanie się wykonawcy do
przestrzegania postanowień regulaminu.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zabudowy meblowej, blend
ściennych, listew cokołowych oraz blatów łazienkowych do hotelu położonego
przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej oraz
zapisami SIWZ.

2.

Przedmiot zamówienia wykonany będzie w oparciu o wytyczne określone w
specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

3.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż następujących elementów:

- Zagłówki łóżek – 18 sztuk,
- Stoliki nocne – 34 szt. ,
- Szafa ubraniowa – 4 sztuki , szerokość 100cm z panelem bocznym - konsolka (4 sztuki),
- Szafa ubraniowa –6 sztuk szerokość 100cm
- Szafa ubraniowa – 4 szt. szerokość 150cm
- Szafa ubraniowa – 2 szt. szerokość -200cm
- Blaty łazienkowe – 8 szt.
- Zabudowa wykusza w sali szkoleniowej
- Zabudowa recepcji
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- Zabudowa baru
- Bufety
- Wykończenie okien (restauracja, lobby, wc parter), okno podawcze do zmywalni,
- Blendy ścienne w pokojach
- Blendy ścienne na klatach schodowych
- Listwy cokołowe
- Zabudowa wnęki w pokoju Menadżera
- Obudowa grzejnika w pokoju Menadżera
-Zabudowa meblowa w pomieszczeniu socjalnym
- Zabudowa meblowa business corner
- Siedzisko z tapicerowanym oparciem
- restauracja stół restauracyjny – 15 sztuk
- stół wysoki do hokera – 2 sztuki
4.
5.

Wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie
nowe i wolne od obciążeń prawami osób trzecich.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pomiarów rzeczywistych w budynku
hotelu przy Kartuskiej 18 w Gdańsku i ich weryfikacji z projektami zamieszczonymi
w specyfikacji technicznej przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia.

6.

Wykonawca zobowiązany jest uzyskać akceptację ze strony Zamawiającego
projektów zamiennych sporządzonych po pomiarze rzeczywistym w budynku.

7.

W przypadku potrzeby zastosowania zamienników do przedmiotu zamówienia,
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić je Zamawiającemu i uzyskać jego zgodę na
zamianę.

8.

Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy i montażu poszczególnych elementów
zamówienia etapami zgodnie z harmonogramem czasowo-rzeczowym, stanowiącym
załącznik do umowy z Wykonawcą.

9.

Kod CPV

Kod CPV 39100000-2 Wykonanie i montaż mebli
Kod CPV 45421153-1 Wykonanie i montaż mebli zabudowanych
Kod CPV 39141200-4 Blaty
Kod CPV 39141300-5 Szafy
Kod CPV 44112220-6 -Podłogi z tworzyw sztucznych
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IV.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.
Termin wykonania zamówienia: Rozpoczęcie prac nastąpi po podpisaniu umowy.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 31 sierpnia 2014. Planowany termin
rozpoczęcia prac to 04 maja 2014.

V.

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.
1.

SPOSOBU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki,
dotyczące:

a) posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
b) posiadania doświadczenia w realizacji minimum jednego przedmiotu zamówienia dla
obiektów turystycznych i hotelarskich w przeciągu ostatnich 5 lat, poświadczone portfolio.
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
e) niepodlegający wykluczeniu z udziału w postępowaniu.
2.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie na
podstawie dokumentów wymienionych w pkt VI SIWZ, według formuły: spełnia/
nie spełnia.

3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1) wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania
wyrządzili szkodę zamawiającemu lub innemu podmiotowi nie wykonując
zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie
naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub
nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie
ponosi odpowiedzialności,
2) wykonawców, którzy zalegają z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, o ile
wymóg taki zamawiający uzna za konieczny,
3) wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania
lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w
dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców lub dostawców
w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego
postępowania,
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5) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub
dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków,

VI.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
1.

Wykonawca składa:

a) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ,
b) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz Oświadczenie o
braku podstaw do wykluczenia stanowiące załącznik nr 4 do SIWZ,
c) Zaparafowany na każdej stronie wzór umowy stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ,
d) Portoflio z wykazem i zdjęciami wykonanej zabudowy meblowej dla obiektów
hotelarskich wraz z kontaktem do osoby/firmy/instytucji potwierdzającej wykonanie,
e) Aktualny odpis z właściwego rejestru.
2.

Dokumenty są składane w oryginale lub w formie czytelnej kserokopii
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

3.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na
język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

4.

W przypadku, gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo z określeniem jego zakresu. Pełnomocnictwo należy
złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

5.

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają
pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia dla ustanowionego przez nich pełnomocnika.
Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale, kopii poświadczonej notarialnie
lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
2) Oświadczenie lub oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu winno/y potwierdzać, iż Wykonawcy wspólnie ubiegający się
o udzielenie zamówienia łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
3) Dokumenty wymienione w Rozdziale VI pkt. 1 muszą dotyczyć każdego
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
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6.

VII.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów, w których jakiekolwiek
kwoty podane zostały w walutach obcych, zamawiający przeliczy te kwoty na zł.
według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu.

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB
DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO
POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI.
1.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i
Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną z
potwierdzeniem w formie pisemnej.

3.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami jest:

a) Małgorzata Gojło-Kaligowska – koordynator projektu, tel.: 501 596 853, 58 304 99 56
wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl
b) Marianna Sitek-Wróblewska – specjalista ds. monitoringu i kontaktów z kontrahentami,
tel.: 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: m.sitek@gfis.pl
VIII.

WADIUM.
Nie przewidziano wpłaty wadium przez oferentów.

IX.

X.

TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ.
1.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2.

Oferta Wykonawcy zawierać powinna oświadczenie o następującej treści:
Oświadczam, że niniejsza oferta nie zostanie odwołana od dnia upływu terminu
składania ofert, do dnia upływu terminu związania ofertą wskazanego
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub do dnia rozstrzygnięcia
protestu, o ile dzień ten nastąpi później niż dzień upływu terminu związania ofertą.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.
1.

2.
3.
4.

Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych oraz wariantowych.
Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w jednym
egzemplarzy.
Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
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5.

6.

7.
8.

XI.

XII.

XIII.

Oferta powinna zostać złożona z wykorzystaniem formularzy, które stanowią
odpowiednio załączniki nr 3, 4 i 5 do Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia. Formularze powinny zostać uzupełnione w miejscach wskazanych
bez dokonywania żadnych zmian ani skreśleń w ich treści pozami miejscami, gdzie
jest to wymagane.
Wykonawca składa ofertę w zaklejonej kopercie opisanej w sposób następujący:
„Oferta - Dostawa i montaż zabudowy meblowej, blend ściennych, listew
cokołowych oraz blatów łazienkowych do hotelu położonego przy ul. Kartuskiej 18
w Gdańsku –” oraz nazwa i adres wykonawcy. Nie otwierać przed 28.04.2014 r.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.
1.

Oferty należy składać w Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032
Gdańsk, w terminie do dnia: 25.04.2014 r. do godziny 13.00.

2.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14,
80-032 Gdańsk, w dniu: 28.04.2014 r. o godzinie 09.00.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.
1.

Cena powinna być wyliczona w sposób określony w formularzu oferty w złotych
polskich, w kwocie brutto, oraz wskazywać cenę netto a także wartość podatku od
towarów i usług.

2.

Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty wykonania
wszelkich zobowiązań i kosztów związanych z kompleksowym wykonaniem
Przedmiotu Zamówienia, w tym wynikających z Umowy oraz Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ
PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH
KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1.

Kryteria udzielenia zamówienia:
a) Cena – 60 %
b) okres udzielonej gwarancji i serwisu na zabudowę meblową – 30%
c) doświadczenie w realizacji zabudowy meblowej do obiektów hotelarskich
poświadczone port folio- 10%
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2.

Każdej ofercie zostanie przyznana liczba punktów (Y) według następującego
wzoru:
Ad.a)
Y=

cena zaoferowana w ofercie o najniższej cenie
cena zaoferowana w ofercie ocenianej

x 60

Ad. b)
Roczny okres gwarancji i serwisu – 10 pkt. - spełnia – 10 pkt./ nie spełnia – 0 pkt.
Dwuletni okres gwarancji i serwisu – 20 pkt.- spełnia – 20 pkt./ nie spełnia – 0 pkt.
Trzyletni okres gwarancji i serwisu – 30 pkt. - spełnia – 30 pkt./ nie spełnia – 0 pkt.
Ad.c)
Dostawa i montaż zabudowy meblowej, o zakresie zbliżonym do zamówienia
określonego w specyfikacji technicznej do niniejszego SIWZ, do minimum 5 i więcej
obiektów turystycznych i/lub hotelarskich w trakcie ostatnich 5 lat. – 10 pkt./ nie spełnia – 0
pkt.

Dostawa i montaż zabudowy meblowej, o zakresie zbliżonym do zamówienia
określonego w specyfikacji technicznej do niniejszego SIWZ, do 3 lub 4 obiektów
turystycznych i/lub hotelarskich w trakcie ostatnich 5 lat. – 6 pkt./ nie spełnia – 0 pkt.

Dostawa i montaż zabudowy meblowej, o zakresie zbliżonym do zamówienia
określonego w specyfikacji technicznej do niniejszego SIWZ, do 1 lub 2 obiektów
turystycznych i/lub hotelarskich w trakcie ostatnich 5 lat. – 2 pkt./ nie spełnia – 0 pkt.

Ocena zostanie dokonana w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
(wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.
Zamawiający dokona wyboru oferty tego z Wykonawców, którego oferta uzyska w wyniku
oceny najwyższą liczbę punktów. Przyznanie punktów poszczególnym ofertom odbędzie się
w oparciu o następujący wzór:
K= (A x 60 %) + ( B ) + (C)
gdzie:
A–liczba punktów za kryterium : cena brutto oferty
B–liczba punktów za kryterium : gwarancja i serwis
C- liczba punktów za kryterium : doświadczenie Wykonawcy
Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać całościowo wynosi 100 punktów.
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W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.
Od rozstrzygnięcia niniejszego Zapytania ofertowego (wyboru oferty) nie przysługują
odwołania.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny.
3. Zamawiający ma prawo odrzucić oferty bez podania przyczyny.

XIV.

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.
Wykonawcy w toku postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie z
Rozdziałem XIV Regulaminu udzielania zamówień.

XV.

XVI.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
1.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

2.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych.

ZAŁĄCZNIKI.


Regulamin na dostawy i usługi – załącznik 1;



Specyfikacja techniczna – załącznik 2;



Wzór formularza oferty – załącznik nr 3;



Wzór oświadczeń– załącznik nr 4;



Wzór Umowy – załącznik nr 5;

---------------------------------- KONIEC SIWZ ----------------------------------
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