
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 133852-2014 z dnia 2014-04-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Przasnysz 

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Przasnyszu z dostawą i montażem wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z 

oprogramowaniem oraz multimediów w ramach projektu Remont i wyposażenie biblioteki... 

Termin składania ofert: 2014-04-28  

 

Przasnysz: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z 

wyposażeniem.. 

Numer ogłoszenia: 104497 - 2014; data zamieszczenia: 15.05.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 133852 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej, ul. 

Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz, woj. mazowieckie, tel. 29 7564953, faks 29 7564950. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont pomieszczeń Miejskiej 

Biblioteki Publicznej w Przasnyszu wraz z wyposażeniem... 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont 

pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z dostawą i montażem 

wyposażenia, sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz multimediów w ramach 

projektu Remont i wyposażenie biblioteki głównej MBP w Przasnyszu. Zamówienie zostanie 

udzielone w 3 częściach. Część I Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej 

Remont obejmuje pomieszczenia czytelni, wypożyczalni, pokoju opracowania zbiorów, sali 

szkoleniowej, gabinetu dyrektora, dwóch wc i składa się na nie następujący zakres robót: 

1)Przygotowanie ścian i sufitów do malowania (szpachlowanie, uzupełnienie ubytków, 

likwidacja pęknięć, gruntowanie) 2)Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych (sufit 

- kolor biały; ściany - kolory pastelowe, hipoalergiczne farby zmywalne odporne na ścieranie) 

- 566,2 m2 3)Remont oświetlenia w pomieszczeniu czytelni: - ułożenie przewodów YdYp 

3x1,5mm2 - 100 mb - montaż włączników natynkowych 2 biegunowych - 5 szt. - montaż 

opraw oświetleniowych zawieszanych z kloszem - 10 szt. UWAGA Kolorystyka ścian i 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=133852&rok=2014-04-18


podłóg wymaga akceptacji Zamawiającego. Część II Dostawa i montaż wyposażenia 

pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu Zakres oraz rodzaj urządzeń 

wyposażenia przewidzianych do dostawy i montażu w pomieszczeniach biblioteki 

wyszczególniony został w załączniku Wykaz wyposażenia UWAGA 1 W załączniku 

graficznym - Wykaz wyposażenia przedstawiono stylizację (przykładowy wygląd urządzeń) 

oraz parametry w jakich należy utrzymać poszczególne elementy składające się na 

wyposażenie pomieszczeń. Zamawiający dopuszcza nieznaczne odchylenia w parametrach 

elementów wyposażenia. Wykonawca złączy do oferty wizualizację w postaci zdjęć lub 

rysunków w wersji papierowej bądź elektronicznej proponowanych elementów wyposażenia 

zgodnie z Wykazem Wyposażenia uwzględniając powyższe uwagi Zamawiającego. Część III 

Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimediów. Przedmiotem dostawy jest sprzęt 

komputerowy i prezencyjny wraz z licencjonowanym oprogramowaniem w zakresie zgodnym 

z załącznikiem Wykaz sprzętu komputerowego i multimediów Wykonawca może złożyć 

ofertę na całe zamówienie lub na wybraną część. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

został przedstawiony w załączniku do SIWZ Wykaz wyposażenia, Wykaz sprzętu 

komputerowego i multimediów, przedmiarach robót oraz SST. Realizacja zamówienia 

podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo 

budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 245, poz. 1623 ze zm.), ustawie z dnia 29.1.2004 Prawo 

zamówień publicznych t. j. DZ.U.2013 r. poz. 907 ze zm.) i ustawie Kodeks cywilny (Dz. U. 

Nr 16 poz. 93 ze zm.) oraz aktami wykonawczymi do tych ustaw. Wykonawca musi zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z prawem polskim, a w szczególności z przepisami techniczno-

budowlanymi oraz przepisami dotyczącymi wyrobów i materiałów stosowanych w 

budownictwie. Podwykonawstwo : Zamawiający wymaga wskazania w ofercie części 

zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Brak takiego 

wskazania Zamawiający potraktuje jako deklarację wykonania całego zamówienia osobiście 

przez Wykonawcę. Jeżeli w realizacji zamówienia będą brały udział podmioty trzecie ( 

podwykonawcy), na których potencjał Wykonawca powołał się w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w przetargu, w odniesieniu do tych podmiotów Wykonawca zobowiązany 

jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia ich z 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w 

art. 24 ust. 1 ustawy pzp. W przypadku, gdy wykonawca powołuje się - na zasadach 

określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania spełniania warunków udziału w 

postępowaniu - na zasoby innych podmiotów (podwykonawców), którzy będą realizować 

część zamówienia , zobowiązany jest podać w ofercie także nazwy tych podmiotów. Jeżeli 

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca 

powoływał się- na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp - w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany udowodnić 

zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub wykonawca samodzielnie spełnia 

je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania. Powierzenie wykonania 

części zamówienia podwykonawcy (lub dalszym podwykonawcom) może nastąpić wyłącznie 

na podstawie Umowy Podwykonawstwa. Przez Umowę Podwykonawstwa rozumie się 

umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy 

lub roboty budowlane stanowiące część niniejszego zamówienia, zawartą między wybranym 

przez zamawiającego wykonawcą a podwykonawcą, a także między podwykonawcą a 

dalszym podwykonawcą/ dalszymi podwykonawcami. Protokół odbioru zadania (końcowy) 

podpisany przez zamawiającego i wykonawcę jest wystarczającym dowodem 

potwierdzającym wykonanie usług i robót i uprawniającym podwykonawcę/ dalszego 

podwykonawcę do wystawienia faktury za wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy roboty budowlanej, usługi lub dostawy. Umowa podwykonawstwa nie może 

zawierać postanowień odmiennych w zakresie zasad odbiorów niż określone w umowie 



podstawowej. Pozostałe zasady w zakresie podwykonawstwa regulują postanowienia umowy 

zawarte w SIWZ Rozdz. IV.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.51.00-4, 39.15.30.00-9, 39.13.00.00-7, 

39.13.00.00-2, 32.34.24.00-6, 32.00.00.00-3, 45.44.21.00-8, 45.31.00.00-3, 45.45.30.00-7, 

39.22.00.00-0, 30.20.00.00-1, 30.10.00.00-0, 32.32.20.00-6, 48.00.00.00-8. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Remont pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 BUDMAR Mariusz Budny, ul. Gwiażdzista 16, 06-323 Jednorożec, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13111,79 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 15801,76 

 Oferta z najniższą ceną: 15801,76 / Oferta z najwyższą ceną: 20501,00 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 2    

Nazwa: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w 

Przasnyszu. 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 



IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 OFFICE PLUS Kraków Sp. z o.o., ul. Słupecka 4/85, 02-309 Warszawa, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 148215,28 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 157573,01 

 Oferta z najniższą ceną: 157573,01 / Oferta z najwyższą ceną: 157573,01 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 3    

Nazwa: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimediów 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03.05.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 BIUROX Martyna Nowicka, ul. Słoneczna 1c, 06-300 Przasnysz, kraj/woj. 

mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 28518,52 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 30750,00 

 Oferta z najniższą ceną: 30750,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53478,00 

 Waluta: PLN. 

 


