Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 05-01-2018
Numer ogłoszenia
1077582
Status ogłoszenia
Aktualne
Treść ogłoszenia została zmieniona
I. W punkcie - Przedmiot zamówienia oraz w załączniku - Opis przedmiotu zamówienia, w Części 1,
powinno być: Dostawa mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i
ustawieniem w pomieszczeniach biurowych:
Część 1 zamówienia:
1.Szafa ubraniowa szt. 17
2.Biurko szt. 30
3.Kontener szt. 30
4.Regał szt. 39
5.Krzesło obrotowe szt. 39
6.Krzesło konferencyjne szt. 24
7.Stół konferencyjny szt. 12.
II. W punkcie - Termin składania ofert zmieniono na 05.01.2017 r.
Miejsce i sposób składania ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej na adres e-mail:
piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl. Liczy się termin wpływu oferty do Zamawiającego.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
piotr.tomporowski@nfosigw.gov.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Piotr Tomporowski
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
22 45 90 617
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres zamówienia obejmuje dostawę, transport i montaż mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych w
ilościach i asortymencie określonym w Opisie przedmiotu zamówienia - Tabeli nr 1 i 2. Zaoferowane
meble muszą być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania, na które wydano
poświadczenie lub certyfikat na znak bezpieczeństwa albo certyfikat zgodności lub deklarację
zgodności z odpowiednią normą lub aprobatą techniczną, nadawać się do użytkowania zgodnie z ich
funkcją i przeznaczeniem niezwłocznie po ich ustawieniu lub zamontowaniu w wyznaczonych
pomieszczeniach.
W zakresie realizacji zamówienia wymaga się od Wykonawcy, w szczególności dostarczenia

fabrycznie nowych (nieużywanych) mebli, wolnych od wad technicznych i prawnych, rozpakowania,
zmontowania, ustawienia (zamontowania) mebli, a także usunięcia wszelkich powstałych w wyniku
tych czynności odpadów i nieczystości, przeniesienia na Zamawiającego własności mebli, po ich
dostarczeniu, montowaniu i ustawieniu w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego, w
terminie zaoferowanym przez Wykonawcę, niezależnie od liczby zadań realizowanych przez
Wykonawcę.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w OPZ oraz Istotnych
postanowieniach umowy dla Części 1 i Części 2 zamówienia
Kategoria ogłoszenia
Dostawy
Podkategoria ogłoszenia
Meble
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa mebli biurowych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w
pomieszczeniach biurowych na potrzeby wyposażenia przewidzianej do wynajęcia powierzchni
biurowej, zlokalizowanej w budynku EMPARK MOKOTÓW BUSINESS PARK oraz mebli ekspozycyjnych
na cele promocyjne. Zamówienie zostało podzielone na 2 Części. Wykonawca może złożyć oferty na
wszystkie Części zamówienia
Przedmiot zamówienia
Dostawa mebli biurowych i/lub ekspozycyjnych wraz z ich transportem, montażem i ustawieniem w
pomieszczeniach biurowych:
Część 1 zamówienia:
1.Szafa ubraniowa szt. 17
2.Biurko szt. 44
3.Kontener szt. 44
4.Regał szt. 44
5.Krzesło obrotowe szt. 44
6.Krzesło konferencyjne szt. 24
7.Stół konferencyjny szt. 12
Część 2 zamówienia:
1.gablota / witryna ekspozycyjna szt.1
2.gablota / witryna ekspozycyjna szt. 1
3.lada szklana szt. 2
Na stronie Zamawiającego http://bip.nfosigw.gov.pl/zamowienia-publiczne, w zakładce rozeznanie
rynku, dostępne są wzory Formularzy ofertowych do wykorzystania.
Kod CPV
39000000-2
Nazwa kodu CPV

Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i
środki czyszczące
Harmonogram realizacji zamówienia
Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 28 dni
roboczych, licząc od daty zawarcia umowy.
Załączniki


Opis przedmiotu zamówienia Część 1 i Część 2

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Oferty w poniższych kryteriach zostaną ocenione wg wzorów wskazanych w pkt 9 OPZ:
Cena (C) - 70 pkt,
Termin wykonania (T) - 20 pkt,
Gwarancja (G) - 10 pkt.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ
Adres
Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
224590100
Fax
224590101
NIP
5220018559
Tytuł projektu
Plan Działań sektora energetyka na lata 2017-2018
Numer projektu
POIS.10.01.00-00-0401/16-00
Liczba wyświetleń: 41

