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OA.3431-07/2011 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
Przedmiot zamówienia: 
 
Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia do pomieszczeń biurowych Centrum 
Aktywizacji Zawodowej oraz wyposaŜenia dla Powiatowego Urzędu Pracy                
w Chełmie. 
   
Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I. 1) NAZWA I ADRES:   Powiatowy Urząd Pracy  w  Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 

woj. lubelskie, tel. 82 562-76-97 fax. 82 562-76-68 
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pupchelm.pl 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: NIE DOTYCZY 
I.2)RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1)Okre ślenie przedmiotu zamówienia 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
 
Dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia do pomieszczeń biurowych Centrum 
Aktywizacji Zawodowej oraz wyposaŜenia dla Powiatowego Urzędu Pracy                
w Chełmie. 
 
II.1.2)Rodzaj zamówienia: dostawa          
II.1.3)Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:  
 
Przedmiotem  zamówienia jest dostawa wraz z montaŜem wyposaŜenia : 

Część I.     Meble i akcesoria biurowe do pomieszczeń CAZ 
Część II .   śaluzje pionowe verticale do pomieszczeń CAZ 
Część III.  Wykładzina podłogowa dywanowa do pomieszczeń CAZ 
Część IV   Dostawa wyposaŜenia dla  PUP w Chełmie. 
 
Oznaczenie wg  Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):39130000-2- meble biurowe 
39112000-0   - krzesła, 39111100-4   - krzesła obrotowe, 39121100-7   - biurko, 
39143310-2   - stół ,39132100-7   - szafy biurowe,39515440-1   - Ŝaluzje pionowe  
44112200-0 - wykładzina podłogowa dywanowa,30121430-6   - cyfrowe urządzenia      
do powielania, 32552110-1   - telefony 

 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia rodzaj oraz opis wymagań określono w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej zamawiającego. 
     
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: NIE 
II.1.7) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: NIE  
 



 2 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  : 30 dni od dnia podpisania 
umowy. 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE 
PRAWNYM,EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I  TECHNICZNYM  
III.1) WADIUM 
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 
III.2) ZALICZKI 
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: NIE   
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW  
  
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania       
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:-  
III.3.2) Wiedza i doświadczenie       
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 
Zgodnie z warunkiem, o którym mowa w SIWZ  Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 3lat 
przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie 
wykonał co najmniej 2 dostawy w zakresie dostawy wyposaŜenia do pomieszczeń biurowych o wartości nie 
mniejszej niŜ 30.000,-zł/słownie złotych: trzydzieści tysięcy/. 
III.3.3) Potencjał techniczny        
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia       
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: -  
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa   
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: - 
   
III.4) INFORMACJA O O ŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW  
UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE  
ART 24 UST.1 USTAWY 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust.1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, naleŜy 
przedłoŜyć : wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ 
wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym 
okresie, z podaniem ich wartości, prze4dmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu 
potwierdzającego,  Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy, 
naleŜy przedłoŜyć : 
-  oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 
- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej 
niŜ 6 miesięcy  przed  upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie 
art.24 ust. 1 pkt.2 ustawy, 
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24ust.1 pkt 4-8 ustawy, 
wystawioną nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,   
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 
JeŜeli wykonawca ma siedzibę  lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
przedkłada:   
III.4.3.1)Dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzających, Ŝe: 
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
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upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia 
albo składania ofert 
 
III.6) Inne dokumenty  
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt. III.5) 

   Wykonawca moŜe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych  do 
wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŜnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić 
Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności 
przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

   Dokument, z którego wynika upowaŜnienie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo do 
reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. 
 
III.7) Czy ogranicza się moŜliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,        
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: NIE    
 

SEKCJA IV: PROCEDURA  
 
IV. 1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony  
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1)Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena 
IV.2.2) Czy przeprowadzona  będzie aukcja elektroniczna: NIE  
IV.3) ZMIANA UMOWY 
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na 
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : NIE   
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.pupchelm.pl 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem:  Powiatowy Urząd Pracy 
w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm,p.68parter 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
Dnia: 10.10.2011r. godzina 1100,  
miejsce :  Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie ,p.164, I piętro  lub za pośrednictwem pocztowego 
operatora publicznego. 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert ). 
 IV.4.16)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: NIE DOTYCZY 
IV.4.17) Czy przewiduje się uniewaŜnienie postępowania o udzielenie zamówienia , w przypadku 
nieprzyznania środków pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi 
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: NIE      
V.)Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy 
ramowej. 
VI.)Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów: NIE DOTYCZY  
VII.)  Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych-  28.09. 2011r.   
                                                                                                    
                                                                                                 -  w podpisie - 
                                                                                             Z-ca  DYREKTORA 
                                                                                     Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie 
                                                                                                mgr Regina Półkośnik 
  


