Katowice: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Numer ogłoszenia: 13777 - 2010; data zamieszczenia: 21.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul.
Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.us.edu.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW
BIUROWYCH.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa do Zamawiającego materiałów biurowych zwanych dalej materiałami.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów
(łącznie z rozładowaniem i wniesieniem do konkretnego miejsca - pokoju, wskazanego przez
Zamawiającego).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B, 2C do SIWZ.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Przedstawione w załącznikach nr 2A, 2B, 2C ilości są wielkościami maksymalnymi, jakie
Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez
żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (A, B, C), zgodnie z zakresem wyznaczonym
przez załącznik 2A, 2B, 2C.
Przedmiot zamówienia wskazany w ramach części B realizowany jest w ramach projektów:
- Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.
- Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku
Cieszyńskim w 1200-lecie Cieszyna PL. 3.22 3.3.05 09.001088,
Przedmiot zamówienia wskazany w ramach części C realizowany jest w ramach projektów:
- Partnerzy w nauce, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00- 124 08;
obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie, oraz
- Aktywny w szkole - aktywny w życiu, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL
03.03.04-00-111 08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie
i opolskie.
Termin realizacji zamówienia:
w zakresie części A - przez okres 12 miesięcy od daty zawarcia umowy do magazynu Uniwersytetu
Śląskiego w Katowicach oraz do jednostek Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Chorzowie,
Sosnowcu, i w Cieszynie w godz. 8:00 - 10:00,
w zakresie części B - przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy. Miejsce dostarczenia
materiałów biurowych :
- Katowice , ul. Bankowa 12 pok. 76,
- Cieszyn, ul. Bielska 62
w godzinach 09:00 - 12:00;
w zakresie części C - przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
Miejsce dostarczenia materiałów biurowych:
Katowice, ul. Bankowa 5 pok. nr 223,
w godzinach 09:00 - 12:00.
Umowa realizowana będzie sukcesywnie, partiami na podstawie zamówień wynikających z
bieżących potrzeb Zamawiającego.
Zamówienia będą składane faksem. Faktury muszą być wystawiane zgodnie z zamówieniami.
- każdorazowe zamówienie określi ilość i rodzaj zamawianych artykułów biurowych,
- płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po każdej zrealizowanej dostawie,
- termin dostawy danej partii materiałów, nie dłuższy niż 4 dni robocze od daty złożenia
zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby przy dostawie obecny był przedstawiciel Wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.

Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w
polskich złotych (PLN)..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 39.29.24.00-9, 30.19.21.25-3,
37.82.30.00-3.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Wykonawca musi spełniać poniższe warunki:
1. Wykonawca musi spełnić warunki określone w art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
2. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z postępowania w trybie art.24 ustawy Prawo
zamówień publicznych,
3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja) ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
(należy dołączyć do oferty prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo lub umowę),
Ocena spełnienia powyższych warunków odbędzie się wg zasady spełnia/niespełnia.
Zamawiający uzna za spełnione warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w przepisie
art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca złoży do oferty oświadczenie potwierdzające ich
spełnienie..

•

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca winien złożyć
oświadczenia i dokumenty, jako załączniki do formularza oferty:
4. oświadczenie, iż Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.
1 oraz, że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo

zamówień publicznych,
- zgodnie z załącznikiem 1B do SIWZ,
5. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
Zamawiający przyjmie jako aktualne dokumenty, o których mowa w punkcie 5, jeżeli ich data
wydania lub potwierdzenia za zgodność ze stanem faktycznym przez wydającego dany
dokument nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą składania ofert.
W przypadku zaistnienia zmian, nie odzwierciedlonych w w/w dokumentach, Wykonawca
obowiązany jest załączyć do oferty dokumenty będące podstawą tychże zmian (uchwała
wspólników, prawomocny wyrok sądowy).
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (wykonawca zagraniczny), zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 5 składa dokument
lub dokumenty, wystawione w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony lub
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
7. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt 6 zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego
odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania. Ww dokument ma być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
8. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym w SIWZ,
Wykonawca dołącza do oferty:
- opis techniczny oferowanych materiałów biurowych spełniających parametry techniczne
wymagane przez Zamawiającego a określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dokumenty wymienione powyżej należy dostarczyć w oryginale lub wyraźnej, czytelnej
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były składane wraz z
tłumaczeniem ich na język polski..

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: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET
ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.02.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 KATOWICE.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje następujące projekty:
1) Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.
2) Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku
Cieszyńskim w 1200-lecie Cieszyna PL. 3.22 3.3.05 09.001088,
3) Partnerzy w nauce, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00- 124 08;
obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie, oraz
4) Aktywny w szkole - aktywny w życiu, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL
03.03.04-00-111 08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie
i opolskie..
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - zgodnie z zakresem wyznaczonym przez załącznik nr 2A do
SIWZ.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Część A - zgodnie z

•

zakresem wyznaczonym przez załącznik nr 2A do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 39.29.24.00-9, 30.19.21.25-3,

•

37.82.30.00-3.
•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - zgodnie z zakresem wyznaczonym przez załącznik nr 2B do
SIWZ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia

•

wskazany w ramach części B realizowany jest w ramach projektów:
- Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy - Program Operacyjny Kapitał Ludzki,
Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału
dydaktycznego uczelni.
- Dziedzictwo kulturowe jako klucz do tożsamości pogranicza polsko-czeskiego na Śląsku
Cieszyńskim w 1200-lecie Cieszyna PL. 3.22 3.3.05 09.001088,
.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 39.29.24.00-9, 30.19.21.25-3,

•

37.82.30.00-3.
•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: część C - zgodnie z zakresem wyznaczonym przez załącznik nr 2C do
SIWZ.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia

•

wskazany w ramach części C realizowany jest w ramach projektów:
- Partnerzy w nauce, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00- 124
08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie,
oraz
- Aktywny w szkole - aktywny w życiu, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL
03.03.04-00-111 08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie,
łódzkie i opolskie.
.

•

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7, 39.29.24.00-9, 30.19.21.25-3,
37.82.30.00-3.

•

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 3.

•

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

