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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:54208-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Końskie: Maszyny przemysłowe
2022/S 022-054208

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Firma Wielobranżowa DREWDOM Marcin Świercz
Krajowy numer identyfikacyjny: 6581655704
Adres pocztowy: Gatniki 16A
Miejscowość: Końskie
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Kod pocztowy: 26-200
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marcin Świercz
E-mail: drew.dom@onet.pl 
Tel.:  +48 602784240
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.mebledrewdom.pl/

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://www.mebledrewdom.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: przedsiębiorstwo

I.5) Główny przedmiot działalności
Inna działalność: produkcja mebli

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa maszyn i urządzeń do uruchomienia linii technologicznej do produkcji mebli oraz samochodu z 
naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem”

II.1.2) Główny kod CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych maszyn, urządzeń do uruchomienia linii 
technologicznej do produkcji mebli oraz fabrycznie nowego samochodu z naczepą, specjalistyczną zabudową i 
dźwigiem.
Zamówienie podzielone na części:
Część 1 – Maszyny i urządzenia
Maszyny i urządzenia składają się z: 1 kpl. linii kapującej, 1 kpl. Stacji korowania, 1 kpl. Przenośnika 
sortującego, 1szt. rampy załadowczej, 1 szt. tarczy frezującej do pilarki, 1 kpl. głowicy do pilarki, 1 szt. 
odbiornika buforującego z trymerem, 1 szt. modułu frezującego przed obrzynarką, 1 kpl. taśmociągi 
odprowadzające zrębki, oraz montaż całej linii technologicznej wraz z uruchomieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.
Część 2 – Samochód
Samochód z naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem do transportu drewna dłużycowego pod naczepę – 
1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 1 – Maszyny i urządzenia
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
42000000 Maszyny przemysłowe

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gatniki 16A, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Maszyny i urządzenia składają się z: 1 kpl. linii kapującej, 1 kpl. Stacji korowania, 1 kpl. Przenośnika 
sortującego, 1szt. rampy załadowczej, 1 szt. tarczy frezującej do pilarki, 1 kpl. głowicy do pilarki, 1 szt. 
odbiornika buforującego z trymerem, 1 szt. modułu frezującego przed obrzynarką, 1 kpl. taśmociągi 
odprowadzające zrębki, oraz montaż całej linii technologicznej wraz z uruchomieniem.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

01/02/2022 S22
https://ted.europa.eu/TED

2 / 5



Dz.U./S S22
01/02/2022
54208-2022-PL

3 / 5

Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe 
Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Obowiązek 
stosowania wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 
2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz publikacja ogłoszenia w Dz.U.U.E.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Część 2 – Samochód
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
34144750 Pojazdy do transportu ładunków

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL721 Kielecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gatniki 16A, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, Polska

II.2.4) Opis zamówienia:
Samochód z naczepą, specjalistyczną zabudową i dźwigiem do transportu drewna dłużycowego pod naczepę – 
1szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji 
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/09/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamówienie w ramach osi priorytetowej 19 Norweski Mechanizm Finansowy 2014-2021 działanie 19.1 Nowe 
Produkty i Inwestycje, poddziałanie 19.1.1 Technologie przyjazne środowisku - Green growth. Obowiązek 
stosowania wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG na lata 
2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz publikacja ogłoszenia w Dz.U.U.E.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału
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III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
nie dotyczy

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
nie dotyczy

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wzór umowy dla części 1 stanowi załacznik nr 4a do SWZ, wzór umowy dla części 2 stanowi załącznik nr 4b do 
SWZ

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 02/05/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 04/03/2022
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Gatniki 16A, 26-200 Końskie, woj. świętokrzyskie, Polska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

01/02/2022 S22
https://ted.europa.eu/TED

4 / 5



Dz.U./S S22
01/02/2022
54208-2022-PL

5 / 5

Oficjalna nazwa: Sąd Rejonowy w Końskich
Miejscowość: Końskie
Państwo: Polska

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/01/2022
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