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Pzedmiolm6wienia:

Wykonaniei dostawaoraz modtai r€galdw bibliotecznych
w pomieszczeniu
magazynowym
bibliotekizaktadowej
w budynku
placu
biurowymMuzeumrv PiotrkowieTrybunalskimprzy
Zamkowym4.
t,Adr€szrnNirj{cego:
v

Nazwa:Muzeuh * Piotrkowi€Trybunrlskim
Ader: PlacZrnkotw 4!
97-300Pioirk6w Trybunalski
Tel, 44- 646-52-72
, ;14-6!6-43-15
.646-52-72
fa! : 44
e-nailnuz€un@posr.pl
RECON:000676281
NtP: 7?i-23-49-372
II. Tryb udziel€ni!an6wienis:
Postapowdie o qanoici nie piet?cuj4cej r6MosartoSci *yrazonej w zlotych pohkich
kwoly 14.000euro . w lomie publicaeso zaposania do skladeia ofen.

KryteriaoceDy
of€ra najnirsa c€na.

zmawiajqcy nie prewiduje autcji €l€kronnznej
ltl. Info]na.je.dnini$n.fi ne:
AdFs $ony inlmetowej na kr6rcj jest dosepna Swrz v@ al4caikmi:
s+$'nuzeunpiorko{,rloru x$s.bio.niorkow.pl.
specyfikacj€lsiornychwdnl6w Zm6wienia Mu z zalqcaikdi mo2muzyskf pod ad
resem:Muem w PioLkowi€Trybunalskin,9?-300PiorrkdwTrybunahki.placzdkol} 4
IV. Pnedmiotzrm6sieni.
Wykonoie i doslawaoi& no u regaldwbibliol*aych w potriesrcreduDaeuyhouln
bibliolekizakladowej
w budy.iu biuos)'n Muzeu w Pioliko$ieTrybumlskin.
w tuach z€deia nderry:
- wykooaf i dost*czya onz ap€ania notrtlz(zgodniez ba.motrognnen
okreslonyn przez Zamawiojqcego)26 r€sal6w bibtiolecznych w ponieszcz€niunag.zynolym bibliot€kiz*ladow€j, w budynkubiorosyn Muzenmw Piotrko*i€ Trybunalskin p.ryPlacu Zamkosym 4
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- nrJerial,, kt6r€gonajq by6wykon.neregrty:pryh *i6rcv, l.ninow.m kolor buk
gruboSaScian
pdlekminimum
regd6wmibibud 18mm.,grubosri
20mn.
Zmaviaj4cy dzieli$'kondie adania na etapt:
tarmonognm ad.nia: Z.m.wiaj{cy wytuagapowirdonieria o prscach
nortrzowycl.o najmniej5 dri pEed.ozpoc4ciemphc,r takie *
wzg&duna chdrkr€r pomieszczeni{m.gMynbiblioteczby)
zanrsi.jAcy
wymryr uzgodnienirc.su przetuy nidzy montszemkolejDejpartii r€grl6w aby notm bylo z.bapiecya kirsozbi6r.
v. Opispu edniotuab6wierir.
r

RcsabposinDyspeltrirrn..rtpujqcrl|araDctn,
.dkowity ramiar pojedynczego
reg.lu wrrz z cokolem2800dn. vasoko6ci,800nm. sz€mkoicinierzonejwewn{tr4 o gltbokosciok.eslonej na
250mm.
regatyuniesranena cokoleo wysokoSci
mininu m 50 mm. sykonanymz
plyty wi6rowej,llminosanej w kolom bnko minimrltrejgruboSci20
hm! cok6lpowinienbyaslkorrnyw spos6bumotliwiajecypozionoqaoie
sciany regal6r wykomne z plyty wi6ro*ej l.nioowsnej y kolorze buk o
gruboSciminim.lb€j lE mm
- nininrlniibsn p6kkw regale8 sztuk
- m.teritl z kt6rego powinny byd rykonan€ p6lki - ptyla wi6rowa lamitrowrm o gruboscibioidtrn 20 nm, kolor plyty buk
- tvy pdlki skrFon€ na lNal€ z Sciananiregrlu, pozostilesykonanes
spos6bumozliqi.jAcypitcioslopnios4regul&je poziomup6l€L
Scirrr tylna wykonana z plyty pilsniowej w kolone .€g.Ids o grlbos.i mi
kaidy z montowanych regrl6r nnsi bya nocowrDy do iciatry, ScirDy
boone r€g"l6wnuszq by6skrycrnezesobt* spos6bzrpewdrj4cy stabilnosdci4gur.grl6w.
It, Ternil *Tkon,nir nn6*ienir
do40 dniod dnir podpisaniaunlowy
\rIL Opt cztscizrndaie{ir
Zmaviaj4cy nie dopusrzasklsdaia ofen cze3ciovlch
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Vut, Orertyw,riutowc
Zflnawiajqc! nie dopcz,a s*ladmia of€n wariantor]ch
IX, Opis srrunkdw ud,ialu s post'tpwanitr
W postgpowuiuhog{ yzi{d tr&inl Wykonarcy,kt6zy spcldajanasttpujtccwymglnia opLin€v an 22 ust,l usrasTPnso ^n6!i.n publicznych,

"

L Posiadaj4upraMienia do wykonFvania dzialalnogciz zakEsu realizcji ninicjszgo
m6lienia.
2. Poskdajq niezbqd.4 wiedze i doaqiadcrenieoraz drsponujq potencjalemi osobmi
zdolnyni do *?konmia ah6wienia.
3. Zmjdujqsiew sliucji iiansowejapewniaj4cej
*l konmc 2m6wienia.
,1. Nie podlegaiqqklucreniu z poslqpowaniana podstasie aI1.24 usllsr Prawozam6wie6 putlicaych.

X, Oi$irdcz€nh i dokrn.nty, j,kic obowi?,ny jesr d6tlrczy{ wykon!*cr s celu potlierdhni! okreslonych
*rn.grn w slNnnkudo relliz.cji pnedmiotuz.n6wienir.
l Wypelnionyfomul.rz oleno*l wediug zal4cznikanr L
2. Oswiadczenie.e $fkonawcd nie zalegaz oplacdiem podalk6rv.sg. zal4chika
3. Oswiadczenie
o nie zaleganiu
w optatach
skladekna ubezpieczcnie
spotecaewg.
,r. Aktualnyodpisw postacikopii z wlaSciwego
rcjslru lubwpisudo ewidencjidzi!lalnosci sospodarczej.wyslawione nie *czeiriej niz 6 miesiQcyprzed uphvem
terninuskladania
ofert.
xI. Spos6b
komurikacjizrnlwilj{@go z WykoDnvcan'
L w posiepowmiuo udzielenietu6wienia o3siadczeni.,wnioski,zawiadonieniaoE
imreinformacFzmaviaj{cy i wykonawcyp%kuDjq sobiew fomie pisetuej, zapo,
nocq fdu lubpocay eleklrcdca€j.
Osobyupravioncdo kont i6v z ofcrenrani:Kzyszrof wiqa€k i Tonle Bicgr6
ski,reufd 0-44646-52-?2,
e -nail: mueu4'posr.bl
XU. Wrn,gani, doty.z{.. wrrliun,
w r;r'ej 4r NqepoqerL /!nawai.) nh /{d. qd.rm
Xll!, Tcrnh zwi{zmiaz ofcn4
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l. wykona*la be'lzie eiqay
z oferlqprze230 dni od teminu skladaniaofeft.
2.Bieg teminu eiazmia z ofertq rozpoczynasie Nz z uplywen tennnu skladdia ofen.
XMpisstosobu

-

pr.ygoto{ania of€rty.

I O'cld mr r o). rpo%d/o E s lomie pler r .
2. Vszyslkie oiwiadcrenia i ulqczniki slmaslne pzez Zmwiajqceso muszqbya dolqczoneoo orefly.
L ZanAviaj{cy wynaga, aby treia ofeny byi! jednomacm i nie prrdstawiala propozycji
i rozxiazai anenalt1hych,
4. ofena i wszlstkie zal4czniki nuszq byd sporzqdzonciv jaztku pohkin i naphanepi,
smen nazynowyn, przypomocykonpoteralub ieczniepisnemsy6aym, nie6cieralnyn alranenlem.
5. Ewentualncpopraski w ofercienuz4 bya naniesioneczytelnieoraz opatrzonepodpisem
Wykonawcr lu6 upnwionej osobydo eprczentoMnia Wykonawcy.
6. Ofenq nale2yzlorta s de anrkriqlych kopertach:

(opcnrzwnetnrA n.lcif za.dresosldFg potritszeso
yzoru:
Wykonanie
dostny. oru nont,i Egll6y bibliotcsrych w pomi€szc€niu
macazy,
nowyn biblioteki Aldldonej w budynku biurostn Muzeub { Piorrkosi€ TrybmrlMnzeunw Piot.kowie
Trybunalskim,
Plrc znnkosy .1,
97-300tiorrk6w Trybumhki
Nieotsieradpzed <d,tr i god2i.rotwarci.o{crt>
Kopertr*ewneIun, poz! oznrcenienj.k ryrej nusi bydopiana mnt

i ,drescb

Xv. Miejsce,
rernin 3klddmiai otwarci.ofert.
l. Oferlt s zanknift€j kop.r.ie, mlety zlorya w si€dzibi€ Zanawiaj4c€go F
s.rrelrirci€ oie p6tniej DUdo dnia I ?.01.201
I roku do godziny11rrrr.
2. Ot{arci€ ofert nasl4pi* dniu 17.012011
roku o godzini€11.15w si€dzibie
zrnasiaj4c€eo.
3. Bezpoared.io
p*d olMcien oferrzostaniepodda ks.r4 jak4 ZamlsiajEcy@ie
ia pzeznezyinasnnansosei€
u ndvienia.
4. Podczaolwiednia oferl zosranqpodder n&wy ofeEni6wi ich adresy,a lakrF inforucie do' calc .cr ) oien). kmtr. r $) ^oraniaamdr ieria.
5. W rokubaddia i ocenyofen Zanawiaj4cynoze z{dai od olercntdwpisemnychwyte6ci zlozonejofedt.
.jajniei dolyczqcych
6. Ofenyzlozonepo lemide bslan4 zwoconebezotviereB.
?. Olwdcie kopefijesl jawne.oferenci noeq uc-stnicz,yi w poslepowuiu.Po zahn,
czem! poslepowdiawszyscyuc&sldicyzosldq poinformolaniphemnieo vtborze
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l. Ceneofeny nalezyokre3liaw srsoko3cinenoi brulto(z po.tatkid od los"rcw i uslug
vAT). xfn2ajqc jej wanoii cyfrmi ord slownie.
(a'dy z ofcrenldw mo2ezlozyatrlko jedn4 ofertei zapropono*ad
tylko jednq cene
q spa{E e 'J.
inje nolr". d'",i. \ e bid{prohaoDnenesocja.te
2. zanaviajacyudzielid6wienia Oferenlowi, k6ry aofebsal hajnizsz4
cene
l. .,ezelinie bFdzienoai*y wyb6rnaj.i^uj cenowoofcq ze Meladu na loj ,! &stm4
,ozone ofelty o laki€j smej €nie, Zmwiaj4cl we2rvieofe€nt6s. kt6ry zapoponowali lak4sma cencdozlozeniaofen dodalkoltch.
4. Zamawiajacy zdie3ci
m slroiie intemelowej rv*1! mu7€um.nnrkor.pl.
*\$.bib oiorrko*.pl infomacje o $lborc iajkozy$niejs-j ofefty, podajqccene
oferly.na8t fimy, siedzibli ade ofeEnta.kl6Eso ofeneR_ybreo.
xvl L Zanawiajqcyuni€wahi pNtfpo{ani€ j€ieli:
L Nie zosteie zlohna zadnaolertasaaia pod*zgledeh fomalnyn.
)

ooqr$our e.pq obr. /o,e *adquniemozli$a qcq/ave e $ddej mo{}

XVIII. hforb.cj€ o forb{noicimh jakie astu4 dop.lnioncpld ZrbNilj{c€o
nTboze oferty n celn nwrni. trnonl r slrawi. zam6wicni, publicztrcgo:
l

po

O $aboue najraisrej of€rlt Zdesiajqcy zawiadoni niezwlocznie Wykomsc6w,
kt6uy ubiecali sie o udzieloie zhr6wienia. podaj4cnale firmy i adr€sWykonaw
ctj kt6reCooleft vrbrdo. oru ce& zam6wienia
2, Zdaviaj{cy awe unowe w sprawie m6wienia po leminie nie knjleyn niz 7
dni od dnia pismeso plzekaaia zawiadomieniao slboze ofeny. ale p€ed uplyw€n tcrminu &ivmia z olenq.
3. Jeteli Wykonawca,kdrego ofena 2ostalawyhda, kdzie uchylsl sie od awdci!
movyj zmawiajqcy $rbier4 ofefte najkorzyshiejsze spoir6d pozostalychoferl.
bezpuelrowadani! ponoMej icb oceny,chyba ,€ ajdqlueslanki, o k6rych mosa
w an. 93 usl. I usla*7 Prawom6wien publichych
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Piol*6wTrybualski,
2010,12.27,

