
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.mpo.torun.pl

Toruń: Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji e kologicznej

(wyposa żenie sali i zaplecza) w ramach Projektu Centrum Edu kacji

Ekologicznej Miejskiego Przedsi ębiorstwa Oczyszczania EcoKid

Numer ogłoszenia: 121357 - 2015; data zamieszczenia : 13.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego

zawarcia umowy ramowej

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. , ul. Grudziądzka 159, 87-100

Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 6398119, 6398166, faks 056 6398120.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.mpo.torun.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Adaptacja sali na terenie ZUOK na cele edukacji

ekologicznej (wyposażenie sali i zaplecza) w ramach Projektu Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa wyposażenia sali i zaplecza w związku z adaptacją sali na terenie ZUOK na cele edukacji ekologicznej

w ramach Projektu Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid,

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. 2. W skład przedmiotu zamówienia

wchodzi dostawa następującego asortymentu: Wizualizer szt. 1, Laptop szt. 3, Projektor (3d bezprzewodowy)

szt. 1, Projektor (2d bezprzewodowy) szt. 1, Monitor interaktywny szt. 1, Okulary 3D migawkowe szt. 15, Okulary

3D pasywne polaryzacyjne do współpracy z telewizorem 3D szt. 50, Telewizor z pasywną technologią 3D (min.

55 cali z modułem Wi - Fi) szt. 1, Wskaźnik laserowy (do prezentacji) szt. 1, Tablet szt. 25, Modem i okablowanie

szt. 1, Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1, Kamera cyfrowa szt. 1, Aparat cyfrowy szt. 1, Interaktywne pióro z

funkcją tabletu szt. 2, Oprogramowanie szt. 2, Bindownica szt. 1, Laminator szt. 1, Niszczarka do dokumentów
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szt. 1, Odkurzacz szt. 1..

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówie ń uzupełniaj ących

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.21.00.00-1, 30.23.72.00-1, 32.32.12.00-1, 30.21.61.10-0,

30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.32.46.00-6, 30.21.32.00-7, 32.42.20.00-7, 30.23.21.10-8, 38.65.16.00-9,

38.65.10.00-3, 48.62.40.00-8, 30.19.10.00-4, 30.19.14.00-8, 39.71.34.30-6.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty wariantowej:  nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Zakończenie: 10.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Wadium należy wnieść w kwocie: Część 1 - 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa

tysiące 00/100). Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w Części 2 i 3.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna za spełniony, jeżeli

Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń

okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej dwie dostawy sprzętu komputerowego i/lub

audiowizualnego o wartości co najmniej 40.000 zł brutto każda, oraz załączy dowód, czy zostały

wykonane lub są wykonywane należycie. Warunek dotyczy wyłącznie Wykonawców składających

ofertę w Części 1 zamówienia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24  UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale ży przedło żyć:

wykaz  wykonanych,  a  w  przypadku  świadczeń  okresowych  lub  ciągłych  również  wykonywanych,

głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo

wniosków o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu,  a  jeżeli  okres  prowadzenia  działalności  jest
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krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz

których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są

wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale ży

przedło żyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale żności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

Dokumenty potwierdzające umocowanie do złożenia oferty, w tym: a. w przypadku osoby prawnej lub jednostki

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - aktualny odpis z właściwego rejestru, który należy złożyć w

oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub wydruk ze strony

internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego, b. w przypadku przedsiębiorcy, który podlega

wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

gospodarczej, które należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez

Wykonawcę lub wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, c.

w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników oprócz dokumentów, o których mowa w pkt. a i b

również pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego

zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania określonej czynności

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:  przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 96

2 - Warunki gwarancji - 3

3 - Warunki serwisu - 1

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=1...

3 z 6 2015-08-13 14:39



Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy.

Wprowadzone zmiany nie mogą naruszać postanowień art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i

mogą dotyczyć: 1) zmian doprecyzowujących treść Umowy, jeżeli potrzeba ich wprowadzenia wynika z

rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów; 2) zmian w

zakresie wymogów stawianych przez Zamawiającego dotyczących dostawy przedmiotu umowy, w szczególności

w sytuacji, gdy ze względu na zmianę przepisów prawa lub z innych przyczyn o charakterze obiektywnym nie

będzie możliwe spełnienie przez Wykonawcę tych wymogów lub konieczne będzie spełnienie wymogów

dodatkowych; 3) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, wynikającej w szczególności ze zmiany przepisów prawa,

w tym przepisów dot. stawki podatku VAT, przy zachowaniu cen netto bez zmian, 4) wydłużenia terminu

gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę; 5) poprawy jakości lub innych

parametrów charakterystycznych dla danego elementu dostawy lub zmiany technologii na równoważną lub

lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta

lub wstrzymania, zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego

elementów 6) aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów 7)

innych zmian, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, a które są korzystne dla

Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.bip.mpo.torun.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Miejskie Przedsiębiorstwo

Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, Biuro Zamówień Publicznych, pokój 203.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  21.08.2015

godzina 10:00, miejsce: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń,

sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa żnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud żetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa sprzętu audiowizualnego i komputerowego.
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1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W skład przedmiotu zamówienia

wchodzi dostawa następującego asortymentu: Wizualizer szt. 1, Laptop szt. 3, Projektor (3d

bezprzewodowy) szt. 1, Projektor (2d bezprzewodowy) szt. 1, Monitor interaktywny szt. 1, Okulary 3D

migawkowe szt. 15, Okulary 3D pasywne polaryzacyjne do współpracy z telewizorem 3D szt. 50, Telewizor

z pasywną technologią 3D (min. 55 cali z modułem Wi - Fi) szt. 1, Wskaźnik laserowy (do prezentacji) szt.

1, Tablet szt. 25, Modem i okablowanie szt. 1, Urządzenie wielofunkcyjne szt. 1, Kamera cyfrowa szt. 1,

Aparat cyfrowy szt. 1, Interaktywne pióro z funkcją tabletu szt. 2, Oprogramowanie szt. 2.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.20.00.00-1, 30.23.72.00-1, 32.32.12.00-1, 30.21.61.10-0,

30.21.31.00-6, 32.32.20.00-6, 32.32.46.00-6, 30.21.32.00-7, 32.42.20.00-7, 30.23.21.10-8, 38.65.16.00-9,

38.65.10.00-3, 48.62.40.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 96

2. Warunki gwarancji - 3

3. Warunki serwisu - 1

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa sprzętu biurowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W skład przedmiotu zamówienia

wchodzi dostawa następującego asortymentu: Bindownica szt. 1, Laminator szt. 1, Niszczarka do

dokumentów szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.19.10.00-4, 30.19.14.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 96

2. Warunki gwarancji - 3

3. Warunki serwisu - 1

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa sprzętu AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  W skład przedmiotu zamówienia

wchodzi dostawa następującego asortymentu: Odkurzacz szt. 1.

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.71.34.30-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Zakończenie: 10.09.2015.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 96

2. Warunki gwarancji - 3

3. Warunki serwisu - 1
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