
 
NR P - 3/2009 
Mielec, 2009-10-16 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: P - 3/2009 Nazwa 

zadania: ,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu 

Gminy Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
poz. 1165 z 2008 r Nr 171;poz1058) Gmina Mielec  zawiadamia o wszczęciu postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego. 
 
  
I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie 
Kod 39-331 Chorzelów  

www.sokis.gmina.mielec.pl  

E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...  

Godz  urzędowania 8.00 do 15.30  

 
II. Określenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.sokis.gmina.mielec.pl  
 
    
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać: drogą 
pocztową lub odebrać osobiście w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu w Chorzelowie  
SIWZ jest nieodpłatna . 
 
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych wielkość i zakres zamówienia 
precyzuje opis dostawy i zestawienie mebli  zał. do SIWZ   
 
Wspólny Słownik Zamówień: 39150000-8 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
    Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych   
   . 
 
VI. Termin wykonania zamówienia:  
30 listopada 2009 roku 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
Zgodnie z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium  
 
 

http://www.sokis/
http://www.sokis/


 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Nazwa kryterium 

Najniższa cena 

Waga 

100 pkt  

 

X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 27-10-2009 rok do godz. 11.00 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7 
Kod 39-300 Mielec  
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu  
  
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia:27-10-2009 rok o godz. 11.00 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec 
ul. Jadernych 7 
Kod 39-300 Mielec 
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu  
 
XII. Termin związania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia : 27-11-2009 roku 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
nie dotyczy 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
nie dotyczy 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
nie dotyczy 
 
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniajace  
Zamawiający nie dopuszcza mozliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego  
XVII.Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 
361990– 2009 data ogłoszenia w BZP 16-10-2009rok 
 
 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NR:  P - 2/2009 

                                            
Mielec,2009-10-16 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania  

,, Dostawa mebli i wyposażenia  do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy 

Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
  Nr- P - 3/2009 
 

I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie  
Kod 39-331 Chorzelów  
Strona www.sokis.gmina.mielec.pl  
E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu   
Godziny urzędowania 8.00 -15.30 

II. Tryb udzielenia zamówienia 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 

Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. -
Prawo zamówień publicznych t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz. 
1058. 

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
1) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, 
póz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, póz. 1058). 
2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty 
mogą być składane (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, póz. 605), 
3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu 
złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 241 póz. 1763) , 

III. Opis przedmiotu zamówienia 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 
2. Opis przedmiotu zamówienia: 
,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy 

Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 

szczegółowy zakres, ilość, zgodnie z opisem dostawy i zestawieniem mebli zał. do SIWZ   

- załącznik nr 2 
Opis mebli i wyposażenia  

 

 

 

 

 

http://www.sokis/


Rolety wewnętrzne do okien plastikowych, tekstylne – kolor jasny beżowe 

za prowadnicami bocznymi w białej kasecie aluminiowej z mechanizmem 

zwijającym z belką dolną                                          

o wymiarach : dł. 1.00 m, szer. 75 cm.                                  16 sztuk 

 

Karnisze do okien , metalowe – kolor: antyk mosiądz, montowane do ściany  

zakończone ozdobną gałką z  metalowymi  kółkami i żabkami. 

Karnisze ze wspornikiem I-torowym o średnicy rury 16 mm i długości 2,6m. 

4 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

Stoliki składane o wymiarach: dł. 2m, szer. 0.80 m, wys.0.725 m 

Kolor blatu - olcha 

Kolor stelaży – lakier aluminium,    

Wykonane z płyty oklejonej melaminą. 

Z listwą zabezpieczającą pod blatem przy układaniu stołów w stos, z tulejkami 

zabezpieczającymi stoły przed złożeniem.    

                                                                   

                                                                                              

25 sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Krzesła tapicerowane  - siedzisko i oparcie –  

kolor : miodowy 
Rama chromowana, malowana lakierem aluminiowym. 

Wysokość oparcia 35cm, wysokość siedziska 47 cm,  

szerokość siedziska 47,5 cm, głębokość siedziska 41,50 

cm. 

Możliwość układania w stos. 

                                                  

                                                                                                                  

150 sztuk 

 

 

 

 

 

 

Wyposażenie garderoby: 

 

Wieszaki stojące do garderoby na odzież, na kółkach, metalowe, 

 – pojedyncze ,  

 wys. 1.64 m, 

 dł. 1.53 m, 

 szer. 0.66 m 

                                                                                    - 3 komplety 

 

Wieszaki stojące do garderoby 
na odzież, na kółkach, 

metalowe, 

– podwójne ,  

wys. 2m, 

 dł. 1.53 m, 

szer. 0.66 m.    

                                                                                         

- 3 komplety 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wyposażenie sali wystawowej: 

 

System wystawienniczy do wieszania prac plastycznych – stojące ścianki 

informacyjne na kółkach z możliwością regulacji wysokości  od 1.513 m. do 1.648 

m, 

 szerokość:0.77 m  

Pokryte ogniotrwałą tkaniną poliestrową – kolor:  jasny szary 

stelaż z lakierowanego aluminium 

 

                                                                                               -  10 sztuk 



Wyposażenie biura: 

 

 

Meble biurowe -   1 komplet: 

 

 

     Stół owalny, kolor calvados, rozkładany o wymiarach: szer. 90 cm, dł. 1.20 m  -       

(1.60 m), wys. 73 cm, blat gr. 3 cm , blat z płyty oklejony melaminą, 

na nogach drewnianych. 

                                                                                                        – 1 szt. 

 

     Krzesła tapicerowane do stołu – kolor calvados, 

tapicerka z materiału koloru  beżowego,  z wysokim  

oparciem,  wys. 95 cm 

                                                                                                                                                       

                                                                   - 6 szt. 

      

      

 

 

Biurko – 1 zestaw: kolor calvados, wg rysunku z płyty 

meblowej o gr. 18 mm, blat gr. 3 cm,  oklejony melaminą 

(taki sam jak stół), szafka z 4 szufladami zamykanymi na 

centralny zamek, wysuwana klawiatura, otwarta szafka na 

komputer, uchwyty takie jak u szafy i komody 

 

 
 

 

 



 

     Krzesło do biurka                                                  1szt.   

z wysokim oparciem, obrotowe, tapicerka z materiału  koloru  beżowego, ( takie 

same jak krzesła do stołu)  na kółkach, z płynną regulacją siedziska, ruchome 

siedzisko i oparcie.        

 
 

    Szafa biurowa        1szt. 

 – kolor calvados, według rysunku: wys. 2.10 m, gł. 0, 45 m,  

szer. 2 m., płyta meblowa grubości  18 mm stanowiąca całość,  

a składająca się z 4 części:  

I część: zamykane półki na segregatory, 

 II i III część: 2 szafki oszklone szkłem 

przeźroczystym, na dole szafki  na segregator,  

zamykane , 

IV część: szafka zamykana z 2 półkami i wieszakiem 

na garderobę 

Uchwyty do biurka, szafy biurowej i komody 

wszystkie jednakowe koloru stare złoto o dł. 16 cm              

wg zdjęcia: 

 

 



 
 

 

Komoda  1szt.  

– kolor calvados, według 

rysunku; wys. 1.10 m., gł. 

45 cm, szer. 1.80 m 

stanowiąca całość 

składająca się z 3 części: 

I i III część: szafki, II 

część: 4 szuflady. 

Komoda wykonana z płyty 

meblowej o gr.18 mm 

Całość pokryta blatem 

oklejonym melaminą takie 

jak biurko i stół. 

Uchwyty jak przy szafie 

biurowej i przy biurku 

 

 

 



Wyposażenie kuchni: 

 

Meble kuchenne na wymiar  -  1 komplet – według projektu: 

 



 
 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Front mebli kuchennych z płyty meblowej  według wzoru na rysunku w 

kolorze RGB 

 

Red: 219 

Green: 184 

Blue: 116 

 z rysunkiem słojów drewna, 

 

 

 

  blat kuchenny z płyty 

postformingowej, zaokrąglony  

o grubości 3 cm w kolorze RGB 

Red: 115 

Green: 34 

Blue: 13 

 

 Boki mebli wykonane z płyty meblowej o gr. 18 mm. 

 Plecy szafek wykonane z płyty pilśniowej, białej. 

 

Szafka umieszczona nad zlewem ma posiadać ażurowy front.  

Uchwyty meblowe: metalowe w kolorze srebrnym 

 

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy  - 1 szt. 

 

Wymiary(wys. - szer. - gł.) 177 x 54 x 53 cm 

Pojemność chłodziarki: 244 litrów 

Pojemność zamrażarki: 36 litrów 

Klasa energetyczna: A+ 

Sterowanie elektroniczne 

 

 

 

 

 

 

 

Zlewozmywak dwukomorowy  

- chromowany             - 1 szt. 

 

Wymiary: 805 x 480 mm 

Stal szlachetna faktura len 



Kuchnia gazowa z piekarnikiem elektrycznych do 

zabudowy chromowana  

 1 szt. 

 

Płyta grzewcza: gazowa 

Kolor płyty: srebrny 

Pola grzewcze: 4 palniki gazowe 

Automatyczna zapalarka w pokrętle 

Piekarnik: elektryczny 

Wymiary: 59,5 x 59,5 x 53,4 cm 

Kolor frontu piekarnika: srebrny 

Sterowanie piekarnika: elektroniczne 

Termoobieg 

Wnętrze piekarnika: wkłady katalityczne 

Program samooczyszczania piekarnika 

 

 

Pochłaniacz pary – węglowy                - 1 szt. 

 

Wymiary: 59,8 x 25,2 x 28 cm 

Kolor: srebrny – stal nierdzewna 

Praca w obiegu zamkniętym 

Filtr aktywny , węglowy 

 

 

 

 

 

 

Uwaga ! 

Dokładna kolorystyka w/w mebli do ustalenia z zamawiającym. Wymiary 

mebli kuchennych i biurowych należy sprawdzić w naturze.



 

 

 

 

 
 

 kod CPV      39150000-8 
 



3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości 
zamówienia podwykonawcom. 
Informacja na temat podwykonawców 

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 
5. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej 
6. Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie 
więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego 
7. Wymagania stawiane Wykonawcy: 

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy, 
- Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez 
zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy. 
- Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń 
niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 
- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas 
wykonywania przedmiotu zamówienia. 

IV. Termin wykonania zamówienia 

Wymagany termin wykonania zamówienia  

30 listopada 2009 roku  

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełnienia tych warunków 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 

1.1 Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
1.2 Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; lub którzy przedstawią pisemne zobowiązanie 
innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania 
zamówienia. 
1.3 Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
1.4 Nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 

2. Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: 

2.1 nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa 
zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4. 
2.2 podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. l Prawa zamówień 
publicznych. 
2.3 wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego 
postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w 
dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia 
uczciwej konkurencji. 
2.4 złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania. 
2.5 nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów 



potwierdzających spełnianie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy z 
zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Prawa zamówień publicznych. 

3. Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli: 

3.1 jest niezgodną z ustawą 
3.2 jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem 
art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych. 
3.3 jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 
nieuczciwej konkurencji 
3.4 zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, 
3.5 została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia. 
3.6 zawiera błędy w obliczeniu ceny 
3.7 wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 
poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych 
3.8 jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów, 

 

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą 

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o 
dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego 
- spełnia/niespełna. 
VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
 
A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 
 
a.1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę  
a 2) Zestawienie sprzętu nagłośnieniowego 
a.3) Wzór umowy  
 
 B. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Prawa zamówień 
publicznych składa następujące dokumenty: 
  
  B.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania ofert.   
    
  B.2) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, 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.   
    
    
  B.3) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  
z art. 22 Prawa zamówień publicznych.    
 
 
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i 



doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: 
 
c.1) Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie.   .  .    
 
D.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez wykonawcę w sytuacji 
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące 
dokumenty: 
 
  d.1) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub 
zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert.   
Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 
 Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, 
poświadczonym przez wykonawcę  
 
VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do 
porozumiewania się z wykonawcami  
 
 
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy 
przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na: 
  Adres zamawiającego podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
2. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na nr faksu. podany w pkt. I 
niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 3. Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty 
elektronicznej podany w pkt. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
4. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą 
elektroniczną 
5. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest: 
stanowisko  Podinspektor UG Mielec  
imię i nazwisko Andrzej Bieniek  
tel.   017 7745646  
w terminach   8.00 a 15.30   
lub 
stanowisko  Dyrektor SOKiS w Chorzelowie  
imię i nazwisko Dorota Kieraś Jędrychowska 
tel.   017 5841483 
w terminach   8.00 a 15.30   
6. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, 
wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą teleksu, telefaksu lub 
drogą elektroniczną jest: Dorota Kieraś Jędrychowska 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
 
  1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium   
  
 
 
 



IX. Termin związania ofertą 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. 
do dnia 27-11-2009 roku  

 
W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 
zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 
tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 
 
 
 
X. Opis sposobu przygotowania oferty 
 
A. Przygotowanie oferty 
 
1) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem 
czytelnym. 
2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę. 
3) Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają 
podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z 
aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa. 
4) Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia 
właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 
5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne 
dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji. 
6) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez 
zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych 
dokumentach. 
7) Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób 
podpisującej ofertę.  
8) Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający 
możliwości dekompletacji zawartości oferty. 
9) Oferta winna być zaklejona w kopercie z napisem ,,Przetarg na dostawę mebli i 

wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą  

w Chorzelowie  ” 

 
B. Oferta wspólna 
 
W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta tych wykonawców musi spełniać 
następujące warunki: 
 
1. Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub 
upoważnionego przedstawiciela / partnera wiodącego. 
2. Upoważnienie do pełnienia funkcji przedstawiciela / partnera wiodącego wymaga podpisu 
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie/ 
partnerów - należy załączyć do oferty 
3. Przedstawiciel / wiodący partner winien być upoważniony do reprezentowania wykonawców w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
w sprawie zamówienia publicznego.  
podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań   
w przypadku dokonania wyboru oferty wykonawcy występującego wspólnie przed 
przystąpieniem do zawarcia umowy o zamówienie publiczne przedłożona zostanie umowa 
regulującą współpracę wykonawców występujących wspólnie. Termin, na jaki została zawarta 
umowa wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.   



 
 
 
XI. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 27-10-2009 rok do godz. 11.00 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec  
Sekretariat Urzędu Gminy w Mielcu  
  
    Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia:27-10-2009 rok o godz. 11.00 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Mielec ul. Jadernych 7,Kod 39-300 Mielec 
Sala Posiedzeń Urzędu Gminy w Mielcu  
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny 
 
  Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z 
wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.   
  Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z 
wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.   
  Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się 
wariantowości cen.  
  Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).  
  Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" 
stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz  
z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert  
 
1. Kryteria oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 
 
1.1. oferta, spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją, 
1.2. oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 
1.3. wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 
 
2. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 
warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium. 
3. Za parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów 
obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli: 
 
Nazwa kryterium Waga 

 cena 100 pkt.  

 
 
5. Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium 
otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.  
6. Zamawiający dla potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku 
podatkowego dla zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w 
zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w 
niej ceny należny podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie 



zamówienia przepisami prawa. 
7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. 
 
Nazwa kryterium Wzór Sposób oceny 

 cena najniższa cena oferty / cena 
oferty badanej x 100  

pkt 

 
 
8. Wynik- oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych 
punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty 
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie 
powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów. 
9. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej w celu wyboru 
najkorzystniejszej spośród ofert uznanych za ważne,   
 
XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w 
celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem 
postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z 
punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji. 
3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez 
dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego 
zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do 
podpisania umowy o zamówienie publiczne. 
4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców 
podając w szczególności: 
1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a 
także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem 
oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym 
kryterium oceny ofert i łączną punktację 
2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,  
3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce. 
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie: 
      5.1 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy 
ogłoszeń,   
      5.2 zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,  
6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadomi 
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: 
1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed 
upływem terminu składania ofert 
2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne 
 
7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek 
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego 
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam 
przedmiot zamówienia. 
8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie 
protestu. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego 
wykonawcę. 
 
 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
 
  1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy   
 



 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy 
 
Postanowienia umowy zawarto w: 
 
  wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 3    
  
 
XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 
 
1. Środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga do sądu) w niniejszym postępowaniu 
przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu 
zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego 
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 
2. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku 
postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest 
obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.  
 
3. Protest wskazujący na oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, zawierający 
żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz uzasadnienie wniesienia protestu (okoliczności 
faktyczne i prawne) może być wniesiony w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można 
było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, a w 
przypadku protestu dotyczącego treści ogłoszenia w terminie 7 dni od dnia jego zamieszczenia 
w Biuletynie Zamówień Publicznych. 
 
4. Protest dotyczący postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi się w 
terminie 7 dni od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej. 
 
4. Zamawiający dopuszcza możliwość wnoszenia przez Wykonawcę protestów w formie: 
    4.1 pisemnej  
    4.2 drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej  
    
5. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że 
mógł zapoznać się z jego treścią przed wymaganym terminem. 
 
6. Zamawiający przekaże Kopię protestu jednocześnie wszystkim wykonawcom uczestniczącym 
w postępowaniu, a jeżeli protest dotyczy ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia zamieści ją również na stronie internetowej, wzywając wykonawców do 
wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protesu. 
 
  Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie.  
 
7. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia 
protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując jego kopie 
zamawiającemu. 
 
8. Zamawiający przekaże Kopię odwołania jednocześnie wszystkim uczestnikom postępowania 
toczącego się w wyniku wniesienia protestu. Wykonawca może zgłosić, przystąpienie do 
postępowania odwoławczego najpóźniej do czasu otwarcia posiedzenia składu orzekającego 
Izby, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i stronę, do której przystępuje. Zgłoszenie 
przystąpienia doręcza się Prezesowi Urzędu, przekazując jego kopię zamawiającemu oraz 
wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Czynności wykonawcy, który przystąpił do postępowania 
odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, 
do której przystąpił. 
 
9. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa 



zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej". 
 
 
 
XVIII. Postanowienia końcowe 
 
1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili 
ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących 
załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych 
przez uczestników postępowania.  
2. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad: 
   zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku  
   zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów   
   zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną  
   dokumenty  
  udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego   
  urzędowania  
     
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień 
publicznych oraz Kodeks cywilny. 
 
3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.  
  
XIX. Załączniki 
Załączniki składające się na integralną część specyfikacji: 
Formularz ofertowy zal nr 1 
Zeastawienie sprzętu nagłośnieniowego załącznik nr 2 
Wzór umowy załącznik nr 3 
Oświadczenie załącznik nr 4 
Wykaz wykonanych dostaw załącznik nr 5 
 
____________________________________ 
Kierownik Zamawiającego 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr. 4 
 

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O 
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE 

 
Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  
Oświadczam, że spełniam niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, a mianowicie:  
 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania wymaganej przedmiotem zamówienia 
działalności, czynności zgodnie z wymogami ustawowymi,  

2. Posiadam niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 

4. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie  
       art. 24 prawa zamówień publicznych 

 
 
Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty 
potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje 
są zgodne z prawdą. 
 
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
Załącznik Nr. 5 
 

WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW . 

 

Nazwa wykonawcy ................................................................................................. 
 
Adres wykonawcy ................................................................................................. 
 
Miejscowość ................................................   Data ..................... 
 
  

Wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostaw stanowiących przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami 
potwierdzającymi, że dostawy te zostały wykonane należycie . 

 

Na potwierdzenie niezbędnej wiedzy i doświadczenia wykonawcy winni wykazać, że w ciągu 
ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej dwie dostawy  odpowiadające rodzajem i wartością 
przedmiotowemu zamówieniu. 

 

Lp Odbiorca / Miejsce 
wykonania 

Wartość Zakres 
przedmiotowy 

Data rozpoczęcia / 
zakończenia 

1     

2     

3     

4     

5     

 

 
Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie.  
 
 
................................................................................. 
(data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Załącznik Nr. 1                       
 
 

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY  
 
Dane dotyczące wykonawcy 
 
Nazwa: ................................................ 
   
Siedziba: ................................................  
   
Adres poczty elektronicznej:  ................................................   
Strona internetowa:  ................................................   
Numer telefonu:  0 (**) ......................................   
Numer faksu:   0 (**) ......................................  
Numer REGON:  ................................................ 
Numer NIP:   ................................................  
 
Dane dotyczące zamawiającego 
 
Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Chorzelowie 
Kod 39-331 Chorzelów 307 

www.sokis.gmina.mielec.pl  

E-mail sokis_chorzelow@poczta.onet.eu ...  

:,, Dostawa mebli i wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy 

Mielec z siedzibą w Chorzelowie  ” 
Numer sprawy: ......................, oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z wymogami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę: 
 
Cena oferty 
 
cena netto...........................................................................................................zł  
(słownie: ..............................................................................................................) 
podatek VAT.......................................................................................................zł 
cena brutto..........................................................................................................zł 
(słownie: ...............................................................................................................) 
 
Oświadczam, że: 
 
   Wykonam zamówienie publiczne w terminie do dnia: …………………….   
   Termin płatności:.......... dni   
   Okres gwarancji (wyrażony w liczbie miesięcy):.............  
   Reklamacje będą załatwiane w terminie:………….......... .......... dni  
- sposób zgłaszania problemów w przypadku uzasadnionych reklamacji: .......... .......... 
.................... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .................... 
.......... .......... .......... .......... .......... ..........  
- załatwienie wykonania reklamacji: .......... .......... .......... .......... .......... .................... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........    
 
 

http://www.sokis/


Osoby do kontaktów z Zamawiającym 
Osoba / osoby do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialne za wykonanie zobowiązań 
umowy: 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... tel. kontaktowy, faks: .......... 
.......... ..........  zakres odpowiedzialności 
 
Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej 
 
Nazwisko, imię .................................................................................................... 
Stanowisko ........................................................................................................... 
Telefon...................................................Fax......................................................... 
Zakres*: 
- do reprezentowania w postępowaniu 
- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 
- do zawarcia umowy 
Oświadczenie dotyczące postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie 
wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty. 
2. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z ofertą przez czas wskazany w specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia. 
4. Oświadczamy, że załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia postanowienia 
umowy / wzór umowy zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w 
przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego.  
Dokumenty 
Na potwierdzenie spełnienia wymagań do oferty załączam:  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... 
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ..........  
 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy: 
  Zastrzeżenie wykonawcy 
Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione: 

……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
Inne informacje wykonawcy:  
……………………………………………………………………………………………… 
 
 
 (data i czytelny podpis wykonawcy) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

W z ó r  U m o w y  –  z a ł ą c z n i k  n r  3  
 

UMOWA …………………….. 
     
 
 
 
 
 
W dniu ………………………………………………… r. w Chorzelowie  pomiędzy 
Samorządowym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Chorzelowie zwanym w tekście umowy 
Zamawiającym reprezentowanym przez: 
Panią   Dorotę Jędrychowską Kieraś   -   Dyrektor SOKiS 
 
Przy kontrasygnacie  
 
Głównej Księgowej      -  Pani Beaty Kosoń 
 
A 
……………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
zwanego w treści umowy „Wykonawcą" reprezentowaną przez 
………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

§1 

 
1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Dostawa 
mebli  
I wyposażenia do Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu Gminy Mielec z siedzibą w 
Chorzelowie” 
Po przeprowadzeniu, zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych 
(Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz., 1655 z późn. zm.), postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ……………………….. roku 

2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia oraz oferta Wykonawcy, stanowiące załączniki do umowy. 

 



§2 

 
Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy: 
1. rozpoczęcie realizacji zadania - po podpisaniu umowy, 
2. zakończenie realizacji zadania - do dnia 30 listopada 2009 r. 

 

§3 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe. 
 
 
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy ustala się, na podstawie złożonej 
oferty, na kwotę: 
 
cenanetto:……………………………………………………………………………………… 
 
 
podatek VAT  ……………………………………………………………………………….. 
 
 
cena brutto:………………………………………………………………………



                                                        §4 
1. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług i jego 
nazwa dla celów identyfikacji podatkowej brzmi: Gmina Mielec 39-300 Mielec  
NIP: 817198-19-02 
2. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku od towarów i usług 
NIP: …………………………………….. 

§5 

 
1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie jednej końcowej faktury, w terminie 30 
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. 
2. Podstawą wystawienia faktury, będzie protokół odbioru końcowego przedmiotu 
umowy,który powinien być dołączony do faktury. 

§6 

 
1. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zgłasza pisemnie 
Zamawiającemu. 
2. Zamawiający zobowiązuje się przystąpić do odbioru dostawy z udziałem Wykonawcy  
3. Protokół odbioru podpisują obie strony umowy. Stanowi on podstawę wydania 
Zamawiającemu przedmiotu umowy. 
4. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych, Zamawiający określa w protokole 
sposób i termin ich usunięcia. 
5. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale nie uniemożliwiają użytkowania 
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć 
wynagrodzenie Wykonawcy do 20 % i odebrać przedmiot odbioru. 

§7 

 
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy gwarancji, licząc od daty odbioru 
oraz na zamontowane podzespoły lub urządzenia Wykonawca udziela gwarancji 
zgodnie z gwarancją ich producenta. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego z tytułu gwarancji za 
wady fizyczne przedmiotu umowy powstałe w okresie trwania gwarancji. 
3. Zamawiający po stwierdzeniu wady w okresie gwarancji jest zobowiązany w terminie 
7 dni zgłosić ten fakt Wykonawcy i wyznaczyć termin usunięcia wady.



4. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może powierzyć 
usunięcie wad innemu Wykonawcy na koszt Wykonawcy udzielającego gwarancji. 

§8 

 
1. Strony ustalają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne, które 
będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
1/Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5 % 
wynagrodzenia umownego, 
b) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 3 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia, 
c) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w 
okresie 
gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień 
opóźnienia od dnia wyznaczonego na usunięcie wad. 21 Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
kary umowne: 
a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego, innych niż 
podane w § 9 ust. 1 pkt 1, wysokości 5% wynagrodzenia umownego, 
b) za opóźnienie w odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia 
umownego, za każdy dzień opóźnienia w odbiorze przedmiotu umowy od dnia upływu 
terminu wyznaczonego na podjęcie czynności odbioru, określonego w § 2 ust. 2. 
2. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, to 
strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

§9  

 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w następujących 
przypadkach: 
1/ w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 
Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach, a Wykonawca może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, 
2/ zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy lub Wykonawca zaprzestanie prowadzić 
działalność, 
3/ zostanie dokonane zajęcie majątku Wykonawcy, 
4// Wykonawca nie wykona przedmiotu umowy z przyczyn określonych w § 2 pkt 2. 
2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1/ Zamawiający nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru dostawy lub odmawia 
podpisania protokołu odbioru, 
2/ Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 
3/ Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn określonych w ust.1 może 
nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych przyczynach. 



4/ Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności takiego oświadczenia, z podaniem uzasadnienia. 

§10 

 
1. Zmiana umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem 
nieważności. 
2. Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod 
rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia 
takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili 
zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 

§11 

 
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 
zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z późn. zm.). 

§12 

 
Spory powstałe na tle realizacji tej umowy rozstrzygane będą przez Sąd powszechny 

właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego. 

§13 

 
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z tego jeden egz. dla 
Wykonawcy i dwa egz. dla Zamawiającego. 

ZAMAWIAJĄCY :                 WYKONAWCA: 

 

 



 

Zestawienie mebli  zal nr 2 

 

 

 

 

Lp Nazwa 
produktu/towaru 

Jedn. 
miary 

Ilość Cena jednost. Cena 
netto 

Cena brutto 

1 ROLETY WEWNĘTRZNE SZT 16    

2 KARNISZE DO OKIEN SZT 4    

3 STOLIKI SKLADANE SZT 25    

4 KRZESŁA 
TAPICEROWANE 

SZT 150    

5 WIESZAKI STOJĄCE DO 
GARDEROBY WYS 
1,64m 

KPL 3    

6 
WIESZAKI STOJĄCE  DO  

GARDEROBY  WYS 3,0m KPL 3    

7 SYSTEM 
WYSTAWIENNICZY  

SZT 10    

8 STÓŁ OWALNY SZT 1    

9 KRZESŁA 
TAPICEROWANE 

SZT 6    

10 BIURKO  SZT 1    

11 KRZESŁO DO BIURKA SZT 1    

12 SZFA BIUROWA  SZT 1    

13 KOMODA  SZT 1    

14 MEBLE KUCHENNE KPL 1    

15 CHŁODZIARKO 
ZAMRAŻARKA   

SZT 1    

14 ZLEWOZMYWAK 
DWUKOMOROWY 

SZT 1    

15 KUCHNIA GAZOWA Z 
PIEKARNIKIEM 
ELEKTRYCZNYM 

SZT 1    

16 POCHŁANIACZ PARY 
WĘGLOWEJ  

SZT 1    

RAZEM 

 

   



 


