
Ogłoszenie nr 510042549-N-2019 z dnia 06-03-2019 r.  

Akademia Pomorska: Zakup i dostawa mebli tapicerowanych w ramach projektu „Rozwój 

systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego 

(SOA). 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
tak  

Nazwa projektu lub programu  

„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 

Akademickiego (SOA)”, numer umowy o dofinansowanie: RPPM.04.02.00-22-0004/16-00 z 

późniejszymi zmianami".  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 664514-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 540009527-N  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Akademia Pomorska, Krajowy numer identyfikacyjny 14590000000000, ul. ul. 

Arciszewskiego  22a, 76-200  Słupsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 840 53 27, e-

mail zampub@apsl.edu.pl, faks 59 840 53 80.  

Adres strony internetowej (url): www.apsl.edu.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: Uczelnia publiczna  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup i dostawa mebli tapicerowanych w ramach projektu „Rozwój systemu kształcenia o 

profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka Akademickiego (SOA).  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

Nr 1771/2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli tapicerowanych w ramach projektu 

„Rozwój systemu kształcenia o profilu praktycznym w ramach Słupskiego Ośrodka 

Akademickiego (SOA)”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obejmuje zakup i 

dostawę: 1) Pufa kwadratowa – 1szt., 2) Pufa kwadratowa – 1 szt., 3) Pufa okrągła – 1 szt., 4) 



Pufa okrągła – 1 szt., 5) Sofa – 10 szt., 6) Sofa – 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz 

z transportem nowego i fabrycznie zapakowanego towaru (tzn. mebli i wyposażenia, w tym 

urządzeń i systemu) pochodzącego z bieżącej produkcji (2017/2018), wraz z jego 

rozładunkiem i wniesieniem w miejscach wskazanych w siedzibie Zamawiającego. Przedmiot 

zamówienia obejmuje także montaż przedmiotu zamówienia. Montaż obejmuje wykonanie 

wszystkich czynności niezbędnych do przygotowania przedmiotu zamówienia do używania 

zgodnie z przeznaczeniem i celem, w tym: rozpakowanie, skręcenie, złożenie w całość, 

montaż w miejscu przeznaczenia (w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w jego 

siedzibie), regulacja i doprowadzenie do stanu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem, a 

także usunięcie i wywóz odpadów powstałych w toku montażu. Minimalny wymagany okres 

gwarancji na dostarczone meble i wyposażenie wynosi 24 miesiące. Okres gwarancji stanowi 

jedno z kryterium wyboru oferty. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez 

wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, 

który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazaniu 

takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W miejscu, gdzie Zamawiający dokonuje 

opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, 

aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 

30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza 

rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub 

równoważne”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym 

przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają 

wymagania określone przez Zamawiającego.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 39516100-3 

 

Dodatkowe kody CPV: 39113000-7  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/03/2019  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 49727.35  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  10  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  10  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  



IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "REST" Andrzej Winnicki  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Młyńska 55A  

Kod pocztowy: 76-251  

Miejscowość: Kobylnica  

Kraj/woj.: pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 33200.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 33200.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 128900.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


