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 I. Zamawiający: 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o.o. w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 

NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973; KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8 469 500 PLN 

II. Przedmiot zamówienia: 

Ścieżka edukacyjna na składowisko w ramach Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej Miejskiego 

Przedsiębiorstwa Oczyszczania EcoKid”, zlokalizowana w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37-53. 

III. Wymagania do przedmiotu zamówienia: 

1. Zamówienie obejmuje wykonanie i montaż tablic edukacyjnych (10 szt.), gier terenowych (2 szt.) i 

barierek (12 szt.) oraz tablic poglądowych (5 szt.) zgodnie z projektem budowlanym, przedmiarem 

robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. 

2. Zamówienie nie obejmuje wykonania utwardzeń oraz oznakowania poziomego. 

3. Wymagany minimalny przez Zamawiającego okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 

miesięcy. 

Do obowiązków Wykonawcy należy: 

1. Wykonanie robót zgodnie zamówieniem, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i sztuką 

budowlaną oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.  

2. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu deklaracji zgodności, atestów lub 

aprobat na wszystkie zastosowane materiały (wymagana certyfikacja laminatu tablic 

zewnętrznych). 

3. Wymagane jest, aby treści tablic edukacyjnych i poglądowych były pozbawione błędów 

merytorycznych i napisane na wysokim poziomie w oparciu o wiedzę przyrodniczo-ekologiczną.  

4. Wszystkie fotografie, teksty oraz pozostałe elementy graficzne umieszczone na  tablicach oraz w 

konstrukcjach muszą być rzetelnie udokumentowane pod względem ich pochodzenia. Zamawiający 

wymaga od Wykonawcy wskazania szczegółowego źródła pochodzenia np. autora oraz charakteru 

ich nabycia (umowa licencyjna z określeniem pola eksploatacji, bez wglądu do strony finansowej), 

celem weryfikacji. Produkt nabyty przez Zamawiającego ma być pozbawiony wad prawnych i 

wolny od roszczeń osób trzecich.  

 

Zintegrowany System Zarządzania 

P/ZSZ-7.4-01 Opis przedmiotu zamówienia 

Ścieżka edukacyjna na składowisko w ramach 

Projektu „Centrum Edukacji Ekologicznej 

Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania 

EcoKid”  

Znak: ŚE/P-41/2015             
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5. Wykonawca przed złożeniem oferty może dokonać na miejscu oceny zakresu robót po uprzednim 

umówieniu spotkania z p. Zygmuntem Grochowskim – specjalistą ds. inwestycji i remontów, tel. 

692 800 539 w poniedziałki i środy od 8.oo do 12.oo.  

IV. Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania umowy do dnia 15 września 2015 r. 

V. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych. 

VI. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu. 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do prawidłowego i rzetelnego wykonania 

zamówienia,  

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

W zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia w postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, 

którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali, a w przypadku świadczeń 

okresowych lub ciągłych również wykonują, co najmniej: dwie ścieżki edukacyjne o całkowitej 

wartości min. 20 000,00 zł netto każda oraz załączą dowody, że prace te zostały wykonane lub są 

wykonywane należycie. 

Dowodami są: 

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw i usług okresowych lub 

ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem 

terminu składania ofert, 

- oświadczenie wykonawcy jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze 

wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia  o którym mowa powyżej. 

Oferta winna być złożona na Formularzu ofertowym, do którego Wykonawcy dołączą ponadto:  

1. Aktualny odpis właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

2. Propozycje graficzne jednej tablicy edukacyjnej i jednej tablicy poglądowej o tematyce dowolnie 

wybranej spośród tablic objętych przedmiotem zamówienia. Propozycja winna być przedstawiona 

w formie papierowej na formacie A3.  

VII. Wadium 

1) Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden 

tysiąc 00/100). 

2) Wadium należy wnieść w pieniądzu w terminie do dnia 05.08.2015 r. godz. 10.oo, przelewem 

na rachunek bankowy Zamawiającego: 

mBank S.A. 78 1140 2088 0000 5940 6900 1001 z dopiskiem „Wadium na ścieżkę edukacyjną 

projektu CEE EcoKid’’. 
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3) O terminie wniesienia wadium decyduje uznanie rachunku bankowego Zamawiającego. 

4) Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty 

najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. 

5) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci 

wadium niezwłocznie po zawarciu umowy.  

6) Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił 

podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub zawarcie umowy w sprawie 

zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: 

1. W sprawach budowlanych – p. Zygmunt Grochowski – specjalista ds. inwestycji i remontów, tel. 

(56) 63 98 139, 692 800 539. 

2. W sprawach związanych z treścią tablic edukacyjnych, tablic poglądowych i gier terenowych –  

p. Jolanta Makowska – specjalista ds. edukacji ekologicznej, tel. (56) 63 98 148, 697 997 083. 

IX. Miejsce i termin składania ofert: 

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „OFERTA - Ścieżka edukacyjna na 

składowisko” z adresem nadawcy na kopertach w siedzibie Zamawiającego – Miejskie 

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu, ul. Grudziądzka 159 (sekretariat) do dnia 

05.08.2015 r. godz. 10.oo. Termin otwarcia ofert  05.08.2015 r. godz. 10.15. 

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. 

X. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie oraz sposób oceny ofert:   

1. Kryteria i ich znaczenie: 

Cena – 75% 

Okres gwarancji – 10% 

Jakość – 15% 

2. Sposób oceny ofert: 

Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (80) w kryterium Cena (C) ofercie z najniższą ceną za 

realizację przedmiotu zamówienia. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

          cena minimalna (najniższa z oferowanych cen) 

C =  ----------------------------------------------------------------- x 75 pkt 

                              cena oferty badanej 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (10) w kryterium Okres gwarancji (G) ofercie z najdłuższym 

okresem gwarancji, określonym przez Zamawiającego na 60 miesięcy. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg 

poniższego algorytmu: 

                        okres gwarancji badanej oferty (określony w miesiącach) 

G =  -------------------------------------------------------------------------------------------------- x 10 pkt 

         okres gwarancji najdłuższy spośród złożonych ofert (określony w miesiącach) 
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Oferty z okresem gwarancji przekraczającym 60 miesięcy otrzymają 10 pkt. Minimalny okres gwarancji 

wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy. 

W ramach kryterium Jakość (J) brane będą pod uwagę dla przedstawionych propozycji graficznych następujące 

cechy:  

- zawartość merytoryczna – maksymalnie 50 pkt,  

- grafika (kompozycja, kolorystyka, zwięzłość treści, czytelność, przejrzystość) – maksymalnie 50 pkt. 

Komisja przetargowa zastosuje następującą punktację: 

- niska jakość – 0 pkt, 

- średnia jakość – 1 pkt, 

- wysoka jakość – 2 pkt. 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (50) w  podkryterium „zawartość merytoryczna” ofercie z 

najwyższą uzyskaną punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                  liczba punktów za zawartość merytoryczną oferty badanej  

m =   ---------------------------------------------------------------------------------------- x 50 pkt 

           liczba punktów za zawartość merytoryczną oferty najlepiej ocenionej      

 

Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów (50) w  podkryterium „grafika” ofercie z najwyższą uzyskaną 

punktacją w tym elemencie. Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                  liczba punktów za grafikę oferty badanej  

g =  ------------------------------------------------------------------- x 50 pkt 

           liczba punktów za grafikę oferty najlepiej ocenionej      

 

Zamawiający przyzna maksymalną liczbę punktów (15) w  kryterium Jakość (J)  ofercie, której suma punktów 

uzyskanych w podkryteriach „m” i „g” będzie największa. 

Pozostałe oferty otrzymają punkty wg poniższego algorytmu: 

                Suma „m” i „g” oferty badanej  

J =  -------------------------------------------------------- x 15 pkt 

          Suma „m” i „g” oferty najlepiej ocenionej      

 

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą sumę punktów C, G i J. 

4. Zamawiający do obliczeń będzie stosował zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku. 

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

  


