
NOTATKA SŁUŻBOWA
W SPRAWIE USTALENIA PRZEDMIOTU I WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Spisana w dniu: 7.02.2014 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA I: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa tapczanów oraz wykonanie na wymiar szaf wnękowych do Domu 
Wypoczynkowego Sport Centrum w Nowej Rudzie 

 

I.2) Numer sprawy nadany przez zamawiającego

CTS/ZM/01//14/MF
I.3)

Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw 
lub świadczenia usług

(a) Roboty budowlane (b) Dostawy (c) Usługi

Wykonanie Kupno Kategoria usług: nr 27

Zaprojektowanie i wykonanie Dzierżawa

Realizacja  obiektu  budowlanego  za 
pomocą dowolnych środków, zgodnie 
z  wymaganiami  określonymi  przez 
zamawiającego

Najem

Leasing

Inne 

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych: 

Główne miejsce realizacji dostawy:
CTS Nowa Ruda, ul. Kłodzka 16

Główne miejsce świadczenia usług:

I.4) Autor i data wykonania (jeśli dotyczy)

Nazwa dokumentu:
Data wykonania:

(dd/mm/rrrr)
Autor dokumentu:

dokumentacji opis 
techniczny STWiOR, 
kosztorys

specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót

I.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tapczanów oraz wykonanie na wymiar szaf wnękowych do Domu Wypo-
czynkowego Sport Centrum w Nowej Rudzie. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych dla 2 
części:

Część I Wykonanie i montaż szaf wnękowych

Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie na wymiar i montaż szaf wnękowych, dwudrzwiowych z półkami oraz 
wieszakami z zabudowanymi bokami oraz plecami (płyta HDF gr. 3 mm), wykonane z płyty meblowej (gr. 18 
mm) laminowanej w kolorze olcha, oklejonej PCV (gr. 1,0 mm). Szafy mają być wyposażone w drzwi przesuwne 
wykonane z płyty meblowej (wzór szafy dwudrzwiowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ).

• Ilość szaf – 34 szt.

• Średni wymiar szaf ok.– 2650 x 1500 x 650 mm

Uwagi ogólne:
1. Wykonawca  powinien  we  własnym zakresie  przyjąć  podstawy  wyceny,  tak  aby  zakres  prac  zawarty  w 

wycenie – zapewniał  wykonanie przedmiotu zamówienia w sposób określony w SIWZ. Wykonawca musi 
przewidzieć  wszystkie  okoliczności,  które mogą wpłynąć  na cenę zamówienia.  W związku z powyższym, 
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Zamawiający zaleca sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, w tym dokonania obmiaru. 

2. Wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  dostawy  i  montażu  (koszty  transportu,  zamontowania, 
zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem podczas transportu, montażu itp.) ponosi Wykonawca.

3. Wykonawca udzieli  gwarancji  na okres minimum 24 miesięcy na wykonane, dostarczone i zamontowane 
szafy w tym osprzęt. W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia  
wad  i  usterek  stwierdzonych  w trakcie  użytkowania  przedmiotu  zamówienia.  Wystąpienie  tych  kosztów 
Wykonawca  powinien  przewidzieć  w  formularzu  ofertowym  (dot.  kosztów  dojazdu  ekipy  serwisowej, 
materiałów, robocizny itp.)

Część II
Dostawa tapczanów do Domu Wypoczynkowego „Sport Centrum” w Nowej Rudzie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa tapczanów w ilości 100 szt.,

• konstrukcja  tapczana – drewniana, 

• wymiary – 90x200 cm, wysokość spania 35-40 cm

• tapczan ma posiadać tzw. piątą nogę

• tapczan ma stanowić kpl. z materacem piankowym

• kolor obicia jednolity do uzgodnienia z Zamawiającym

(wzór tapczana  stanowi załącznik nr 8 do SIWZ).

Uwagi ogólne:

1. Wszystkie  koszty  związane  z  realizacją  dostawy  i  montażu  (koszty  transportu,  zamontowania, 
zabezpieczenia urządzeń przed uszkodzeniem podczas transportu
i montażu itp.) ponosi Wykonawca,

2. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na dostarczone i zamontowane meble w tym 
osprzęt. W trakcie trwania gwarancji jakości, Wykonawca poniesie wszelkie koszty usunięcia wad i usterek 
stwierdzonych w trakcie użytkowania przedmiotu zamówienia. Wystąpienie tych kosztów Wykonawca powinien 
przewidzieć w formularzu ofertowym (dot. kosztów dojazdu ekipy serwisowej, materiałów, robocizny itp.)

I.6) Kody i nazwy określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)

Główny przedmiot: Główny przedmiot:

Główny przedmiot: 45421153-1 instalowanie zabudowanych mebli
39143100-7  meble do sypialni Przedmiot dodatkowy:

I.7) tak nie 

Informacje o częściach zamówienia w przypadku dopuszczenia składania oferty częściowej:

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych dla 2 części:

I.8)
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej tak nie 

Informacje o wariantach zamówienia w przypadku dopuszczenia składania oferty wariantowej:

I.9) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania

Pożądany Wymagany 

Okres w miesiącach: 

lub data rozpoczęcia ��/��/���� (dd/mm/rrrr) 

lub w dniach: 
lub zakończenia:  2.06.2014 r.

SEKCJA II: WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA
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II.1) Podstawa określenie przedmiotu zamówienia
[wg ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)]

Roboty budowlane Art. 33 ust. 1 pkt 1) Art. 33 ust. 1 pkt 2)

Dostawy i usługi powtarzające się 
okresowo

Art. 34 ust. 1 pkt 1) Art. 34 ust. 1 pkt 2)

Inna podstawa wynikająca z ustawy:

Art. 32 ust. 1

II.2) Określenie wartości zamówienia
[opis metody i zasad przyjętych do określenia wartości zamówienia]

Wartość zamówienia w przedmiotowym postępowaniu określona została na podstawie  średnich cen katalogowych i 
wynosi: dla cześć 1 - 34 000 zł brutto – 23%VAT =  27.642,28zł netto, dla części II – 19.000,00 zł brutto  
– 23%VAT = 15,447,15, zł netto, razem – 47.967,48 zł netto

II.2) Porównanie wartości zamówienia z kwotą progową

Ustalona wartość zamówienia wynosi 43.089,43 zł.

co stanowi równowartość                                       11.353 ,52 euro.

Ustalona wartość zamówienia odpowiada progowi:

kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8) PZP

mniejsza od kwot, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

równa lub większa od kwot, o których mowa w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 PZP

II.3) Opinia Skarbnika Miasta/Głównego Księgowego:
[opinia  Skarbnika  Miasta/Głównego Księgowego w szczególności  musi  uwzględniać  możliwość  lub  jej  brak 
pokrycia zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego z proponowanego źródła 
finansowania lub wskazywać inne źródło w ramach środków posiadanych przez zamawiającego]

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

II.4) Wybór cenowy wraz z uzasadnieniem
[dotyczy zamówień o wartości do 26 000 zł]

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

Sporządził: Zatwierdził:

....................................................... .......................................................
[Imię i nazwisko, data] [Imię i nazwisko, data]
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