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Wstępne ogłoszenie informacyjne
Niniejsze ogłoszenie ma na celu skrócenie terminu składania ofert
Dostawy
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL. BANKOWA 12, pok. 69
KATOWICE
40-007
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: dzp@us.edu.pl
Faks: +48 323592048
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy: http://www.dzp.us.edu.pl
I.2)

Wspólne zamówienie

I.3)

Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Uczelnia publiczna

I.5)

Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Dostawa mebli biurowych i metalowych

II.1.2)

Główny kod CPV
39100000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4)

Krótki opis:
Dostawa mebli biurowych i metalowych. Zakres zamówienia będzie obejmował: zakup mebli wraz z ich
dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
a także montaż. Przez montaż będzie należało rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z
uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów
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znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na: wypoziomowaniu,
ustawieniu, powieszeniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny mebli.
II.1.5)

Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 465 150.00 PLN

II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
39130000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22A
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice

II.2.4)

Opis zamówienia:
Dostawa mebli biurowych i metalowych. Zakres zamówienia będzie obejmował: zakup mebli wraz z ich
dostarczeniem do Zamawiającego, rozładunkiem, wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,
a także montaż. Przez montaż będzie należało rozumieć instalację kompletnych i gotowych do użycia mebli z
uwzględnieniem ich dostosowania do pomieszczeń, w których będą użytkowane oraz do elementów
znajdujących się w tych pomieszczeniach. Montaż będzie polegał w szczególności na: wypoziomowaniu,
ustawieniu, powieszeniu poszczególnych elementów wyposażenia będących przedmiotem zamówienia.
Wykonawca będzie zobowiązany zapewnić bezpłatny serwis gwarancyjny mebli.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia

II.2.6)

Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 465 150.00 PLN

II.2.7)

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

II.2.10)

Informacje o ofertach wariantowych

II.2.11)

Informacje o opcjach

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
Przedmiotowe zamówienie stanowi część zamówienia na meble biurowe i metalowe, którego zagregowana
wartość w skali jednostki wynosi 2 499 400 PLN (598 673,03 EUR). Zamawiający zastrzega sobie możliwość
przewidzenia w ramach ogłoszonego postępowania dopuszczenie możliwości składania ofert częściowych.

II.3)

Szacowana data publikacji ogłoszenia o zamówieniu:
10/09/2017

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1)
Warunki udziału
III.1.1)

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego

III.1.2)

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
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III.1.3)

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5)

Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)

Warunki realizacji umowy:

III.2.3)

Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.5)

Planowana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia:
10/09/2017

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.2)
Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)

Informacje dodatkowe:

VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676 Warszawa
Polska

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań

VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25/07/2017

