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Ogłoszenie nr 510141541-N-2019 z dnia 10-07-2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej: Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa
Edukacji Narodowej: część nr 1 – dostawa mebli biurowych, część nr 2 – dostawa siedzisk

biurowych, postępowanie Nr DE-WZP.261.6.2019.BR

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 17793900000000, ul. al.
Jana Chrystiana Szucha  25, 00-918  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
223 474 242, e-mail de_men@men.gov.pl, faks 226 215 010. 
Adres strony internetowej (url): https://www.gov.pl/edukacja 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej: część nr 1 – dostawa
mebli biurowych, część nr 2 – dostawa siedzisk biurowych, postępowanie Nr DE-
WZP.261.6.2019.BR

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mebli biurowych na potrzeby Ministerstwa
Edukacji Narodowej wraz z ich montażem i ustawieniem. Zamówienie zostało podzielone na 2
części: 1) część nr 1 – dostawa mebli biurowych, 2) część nr 2 – dostawa siedzisk biurowych. 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w załączniku nr 1 do SIWZ
(Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) oraz załączniku nr 2 do SIWZ (Istotne
postanowienia umowy).

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: dostawa mebli biurowych

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Zapytanie o cenę

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 100366.05 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: AD JOL” Adam Niedziałek 
Email wykonawcy: adjoladam@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Rembielińska 21A m 19 
Kod pocztowy: 03-362 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 120979.90 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 120979.90 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122542.85 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: dostawa siedzisk biurowych

podwykonawcom: 
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 49562.40 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: „AD JOL” Adam Niedziałek 
Email wykonawcy: adjoladam@wp.pl 
Adres pocztowy: ul. Rembielińska 21A m 19 
Kod pocztowy: 03-362 
Miejscowość: Warszawa 
Kraj/woj.: mazowieckie 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM 

Cena wybranej oferty/wartość umowy 57072.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57072.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 60840.00 
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie  zapytania o cenę  na podstawie art. 69  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
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Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
Zgodnie z art. 70 ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zapytania o cenę,
jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych
standardach jakościowych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. Przedmiot zamówienia „dostawa mebli i
siedzisk”, jest przedmiotem powszechnie dostępnym o ustalonych standardach jakościowych,
a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Powszechnie dostępny to inaczej „pospolity, masowy, seryjny,
popularny”. Przez powszechną dostępność dostaw należy rozumieć zatem oferowanie dóbr o
pożądanej charakterystyce przez liczne podmioty na rynku, co umożliwia łatwy dostęp do
tych dóbr praktycznie nieograniczonej grupie konsumentów. Przez „ustalone standardy
jakościowe” należy rozumieć typy lub gatunki dostaw nie wymagające indywidualnego
podejścia, dokładnie określone, znormalizowane, odpowiadające przeciętnym standardowym,
a nie specyficznym wymaganiom Zamawiającego. „Ustalone standardy jakościowe” mogą
być rozumiane jako „przeciętne typy, wzorce, gatunki, wyroby odpowiadające przeciętnym
wymaganiom”. W związku z powyższym można przez to rozumieć zarówno standardy
wynikające z przyjętych dla danych produktów norm określonych przepisami prawa dot.
przedmiotu świadczenia, jak i wymagań przyjętych jako normy w powszechnym odbiorze
konsumenckim, niezależnie od faktu, kto będzie ich wykonawcą. Powszechna dostępność i
ustalone standardy występują łącznie w przedmiotowym zamówieniu. Meble są produkowane
seryjnie, a przedmiot zamówienia został opisany z uwzględnieniem zapisów art. 29 ustawy.
Standardy jakościowe nie są ustalone indywidualnie przez Zamawiającego, na jego konkretne
potrzeby, lecz Zamawiający w niniejszym postępowaniu nabywa towary typowe w danej
grupie produktów (typowe meble biurowe) takie jakie są standardowo oferowane wszystkim
zainteresowanym danym zakupem. Meble biurowe są oferowane przez liczne podmioty na
rynku przez co są dostępne dla nieograniczonej grupy konsumentów. Prawidłowość
powyższego stanowiska potwierdza, przyjęty w dniu 18 listopada 2010 r. przez Komitet Stały
Rady Ministrów dokument rządowy: „Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek
pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę”, w którym wskazano dostawę standardowych
mebli jako jeden z przykładów zamówienia o powszechnej dostępności i ustalonych
standardach jakościowych. Zamawiający wyśle zaproszenia do różnych Wykonawców dając
możliwość złożenia ofert różnych producentów mebli. Meble o parametrach podanych przez
Zamawiającego znajdują się w ofercie wielu producentów.


