
Teatr Rozrywki: Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła. Część I – krzesła biurowe, Część II –

krzesła specjalistyczne dla orkiestry, Część III – krzesła specjalistyczne dla garderób i pracowni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu

Realizacja projektu nr WNP-RPSL.08.03.02-24-0394/18-001-01 pt. Poprawa warunków pracy poprzez

doposażenie stanowisk w celu eliminacji zdrowotnych czynników ryzyka w Teatrze Rozrywki w

Chorzowie z uwzględnieniem działań szkoleniowych.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których

działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały

zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej

kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez

zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie

Ogłoszenie nr 547010-N-2019 z dnia 2019-05-16 r.
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postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz

podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do

kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw

członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Rozrywki, krajowy numer identyfikacyjny 00123800500000, ul. ul.

Marii Konopnickiej 1 , 41-500 Chorzów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 346 19 30, e-mail

m.grycyk@teatr-rozrywki.pl, faks 32 346 19 39.

Adres strony internetowej (URL): www.teatr-rozrywki.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów

plików, które nie są ogólnie dostępne www.teatr-rozrywki.pl oraz przetargi.teatr-rozrywki.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania

postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z

innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za

przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania

odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z

zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz

pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=75a15...

2 z 17 16.05.2019, 16:09



www.teatr-rozrywki.pl oraz przetargi.teatr-rozrywki.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków

zamówienia

Tak

www.teatr-rozrywki.pl oraz przetargi.teatr-rozrywki.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w

inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod

adresem: (URL)
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła.

Część I – krzesła biurowe, Część II – krzesła specjalistyczne dla orkiestry, Część III – krzesła

specjalistyczne dla garderób i pracowni

Numer referencyjny: ZP/02/2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Część I – krzesła biurowe, Część II – krzesła specjalistyczne dla orkiestry, Część III – krzesła

specjalistyczne dla garderób i pracowni

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu

wykonawcy:

3

II.4) 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: Zamówienie obejmuje dostawę do siedziby Teatru w Chorzowie fabrycznie nowych

ergonomicznych krzeseł biurowych. Dodatkowo dostawą są także objęte specjalistyczne krzesła dla

orkiestry i dyrygenta oraz krzesła dla garderób i pracowni. Zakup krzeseł jest ściśle związany z

poprawą warunków pracy na stanowiskach oraz pomocą w eliminowaniu czynników ryzyka i

zapobieganiu urazom i schorzeniom. Zamówienie obejmuje dostawę: Część I : Krzesła biurowe – szt.
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42, Krzesło obrotowe wysokie – szt. 2 Część II : Krzesło orkiestrowe – szt. 46, Krzesło dyrygenta –

szt. 2 Część III : Krzesła do garderób i pracowni – szt. 43

II.5) Główny kod CPV: 39112000-0

Dodatkowe kody CPV:

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita

maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w

art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone

zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta

umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

miesiącach:   lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:  lub zakończenia: 2019-06-19

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,

EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o

ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
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Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:

Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do

udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia

wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:

Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy

Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU

WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ

SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA

SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w

postępowaniu

Tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3

USTAWY PZP:
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do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego

Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków udziału.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1

USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Nie dotyczy niniejszego postępowania

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ

WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU

POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2

USTAWY PZP

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez

Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne dokumenty, takie jak

np. opisy, specyfikacje techniczne, itp. (w formie oryginału lub kopii, których autentyczność musi

zostać poświadczona przez Wykonawcę) potwierdzające spełnienie wymagań w stopniu nie

gorszym niż określone w Specyfikacji technicznej.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Dla wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania należy przekazać Zamawiającemu -

w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji dotyczącej

m. in. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie - oświadczenie o

przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z

dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; wraz ze złożeniem oświadczenia,

wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do

zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (zgodnie z art. 24.ust.11 Pzp) wg

wzoru stanowiącego Załącznik nr 4a) do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
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Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert

katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w

postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  

Przewidywana minimalna liczba wykonawców

Maksymalna liczba wykonawców  

Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Nie
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Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w

formie katalogów elektronicznych:

Nie

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do

sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg

ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu

zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej

oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na

jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji

technicznych w zakresie połączeń:
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Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego

etapu:

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg

nieograniczony)

Nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez

przeprowadzenia negocjacji Nie

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
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Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego

przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje

nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą

odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez

zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Nie

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji

elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym

wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości

postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
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Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie

zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki

wprowadzenia zmian wskazano w zapisach istotnych dla stron postanowień umoway ( załącznik nr 5

do SIWZ)

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2019-05-24, godzina: 11:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg

nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu
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IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających

zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie

całości lub części zamówienia: Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące

sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane

Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr: 1 Nazwa: Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła. część I – krzesła biurowe

1) 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:Ergonomiczne

krzesło biurowe – 42 sztuki Ergonomiczne krzesło biurowe powinno posiadać szereg rozwiązań

pozwalających na poprawę warunków pracy. Model winien wyposażony być w adaptacyjny zagłówek

naśladujący każdy ruch głowy użytkownika, oraz ruchomą, niezależną część lędźwiową oparcia, która na

elastycznym wsporniku porusza się we wszystkich kierunkach odpowiadając na ruch pleców

użytkownika. Fotel powinien mieć pięcioramienną podstawę, wykonaną z polerowanego aluminium i

zakończoną kółkami do powierzchni miękkich. Regulację płynną wysokości zapewnić winien siłownik

pneumatyczny o zakresie regulacji 100 mm. Krzesło wyposażone musi być w synchroniczny mechanizm

ruchowy umożliwiający swobodne kołysanie się. Oparcie krzesła winno wychylać się w ruchu

synchronicznym z siedziskiem naśladując ruch użytkownika w fotelu. Wychylenie oparcia winno podążać

za ruchem pleców użytkownika i być znacznie wyraźniejsze i szybsze aniżeli ruch siedziska. Siła oporu

jakie stawia oparcie podczas wychylenia winna być regulowana i pozwalać na dostosowanie jej do wagi

użytkownika. Użytkownik w każdej chwili winien mieć również możliwość blokady wybranej pozycji

wychylenia oparcia i siedziska. Dodatkowo krzesło wyposażone musi być w zabezpieczenie przed
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uderzeniem oparcia w plecy użytkownika. Mechanizm powinien umożliwiać ponadto regulację

głębokości siedziska. Krzesło wyposażone musi być w podłokietnik z nakładką, regulowany w 4

płaszczyznach. Oparcie winno być profilowane, tapicerowane przewiewną siatką, która doskonale

dopasowuje się do kształtu pleców użytkownika. Oparcie na około 1/3 długości musi posiadać

wyodrębnioną część lędźwiową, która porusza się we wszystkich kierunkach reagując na ruch pleców

użytkownika i zapewnić odpowiednią cyrkulacje powietrza. Oparcie wyposażone powinno być w

regulacje wysokości możliwą bez konieczności wstawania z fotela, można je zablokować na 5 różnych

poziomach wysokości. Elastyczny zagłówek z siatki, winien naśladować ruch głowy użytkownika

poruszając się we wszystkich 4 kierunkach (przód - tył ; lewo - prawo), posiadać regulacje wysokości,

oraz dać możliwość łatwego demontażu ponownego montażu. Całe krzesło powinno być objęte minimum

5 letnią gwarancją. Krzesło obrotowe wysokie – 2 sztuki (akustycy) Krzesło podwyższone musi być

wyposażone w opcję regulacji wysokości i głębokości siedziska oraz oparcia. Siedzisko jak i oparcie

powinno być wypełnione pianką poliuretanową trudno zapalną lub innym materiałem o podobnych

właściwościach poprawiających komfort siedzenia. Tapicerka oparcia oraz siedziska powinna być

wykonana z tkaniny materiałowej (nie: skaj, skóra, tworzywo, pianka poliuretanowa). Ogólna

kolorystyka krzesła powinna być czarna lub ciemna, a podstawa stabilna pięcioramienna zakończona

stopkami (nie kółkami). Krzesło musi posiadać regulowaną wysokość podnóżka (tzw. Ringbase). Całe

krzesło powinno być objęte minimum 5 letnią gwarancją.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 64671,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-19

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00
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6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
2 Nazwa:

Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła - część II – krzesła specjalistyczne dla

orkiestr

1) 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:Krzesło

orkiestrowe – 46 sztuk Profesjonalne krzesło orkiestrowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem.

Siedzisko jak i oparcie powinno być wypełnione pianką poliuretanową trudno zapalną lub innym

materiałem o podobnych właściwościach poprawiających komfort siedzenia. Tapicerka oparcia oraz

siedziska powinna być wykonana z tkaniny materiałowej (nie: skaj, skóra) trudno zapalnej. Krzesło musi

być wyposażone w regulację wysokości i kata nachylenia siedziska oraz oparcia. Poduszka i oparcie do

siedzenia z otworami wentylacyjnymi i oddychającą pianką powinna zapewniać maksymalny komfort.

Elementem konstrukcyjnym podstawowym siedziska i oparcia powinna być wykonana sklejka

drewniana. Ogólna kolorystyka krzesła powinna być czarna, grafitowa lub szara, a podstawa metalowa,

stabilna, czteronożna zakończona stopkami (nie kółkami). Całe krzesło powinno być objęte minimum 4

letnią gwarancją. Krzesło dyrygenta – 2 sztuki Profesjonalne krzesło dyrygenta z tapicerowanym

siedziskiem i oparciem. Siedzisko jak i oparcie powinno być wypełnione pianką poliuretanową trudno

zapalną lub innym materiałem o podobnych właściwościach poprawiających komfort siedzenia.

Tapicerka oparcia oraz siedziska powinna być wykonana z tkaniny materiałowej (nie: skaj, skóra) trudno

zapalnej. Krzesło musi być wyposażone w regulację wysokości i kata nachylenia siedziska oraz oparcia.

Poduszka i oparcie do siedzenia z otworami wentylacyjnymi i oddychającą pianką powinna zapewniać

maksymalny komfort. Elementem konstrukcyjnym podstawowym siedziska i oparcia powinna być

wykonana sklejka drewniana. Ogólna kolorystyka krzesła powinna być czarna, grafitowa lub szara, a

podstawa metalowa, stabilna, pięcioramienna zakończona stopkami (nie kółkami). Całe krzesło powinno

być objęte minimum 4 letnią gwarancją.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 74080,00

Waluta:

PLN
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4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-19

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część

nr:
3 Nazwa:

Doposażenie Teatru Rozrywki w krzesła - część III – krzesła specjalistyczne dla

garderób i pracowni

1) 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:Ergonomiczne

krzesło do garderób i pracowni – 43 sztuki Krzesło ergonomiczne musi posiadać płynną regulację

wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego oraz pięcioramienną podstawę jezdną z

polerowanego aluminium zakończoną stopkami (nie kółka). Krzesło wyposażone winno być w

synchroniczny mechanizm umożliwiający płynny skoordynowany ruch siedziska i oparcia naśladujący

ruch Użytkownika w fotelu, gwarantując tym samym ergonomiczne podparcie pleców na całej długości.

Oparcie winno wychylać się synchronicznie z siedziskiem (ruch oparcia jest szybszy i dalszy) dając

jednocześnie możliwość blokady wybranego kąta wychylenia w kilku pozycjach. Siła nacisku (podparcia

pleców) jaką będzie stawiało oparcie podczas wychylania winna być regulowana dostosowując się do

wagi Użytkownika. Jeśli wybrana pozycja wychylenia oparcia i siedziska nie jest zablokowana, oparcie

winno nieustannie podążać za plecami Użytkownika gwarantując mu odpowiednie podparcie na całej

długości. Krzesło musi być wyposażone w mechanizm regulacji głębokości siedziska (odległości od

oparcia). Pianka wypełniająca siedzisko zalewana winna być w technologii wtryskowej co zapewni jej

większą trwałość i odpowiednią sprężystość. Siedzisko i zagłówek winny być tapicerowane tkaniną o

wytrzymałość ponad 200 tys. cykli Martindalea. Oparcie powinno być ergonomicznie profilowane, a jego

wysokość stała. Tapicerowane oparcie winno być pokryte siatką o odporności na ścieralność min 70 tys.
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cykli, która świetnie dopasowuje się do kształtu pleców Użytkownika i bardzo dobrze przepuszcza

powietrze oraz posiada atest trudnopalności. Oparcie wyposażone powinno być w podporę lędźwiową o

regulowanej wysokości co pozwoli dostosować ją do wzrostu Użytkownika. Krzesło powinno być

wyposażone w tapicerowany regulowany zagłówek pozwalający na regulację wysokości oraz kąta

położenia podpórki pod głowę. Krzesło nie jest wyposażone w podłokietniki. Całe krzesło powinno być

objęte minimum 3 letnią gwarancją.

2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 39112000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 32250,00

Waluta:

PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:

okres w miesiącach:

okres w dniach:

data rozpoczęcia:

data zakończenia: 2019-06-19

5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium Znaczenie

Cena 60,00

Gwarancja 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
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