
Górzno: Dostawa wyposa żenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Górznie ńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie.

Numer ogłoszenia: 31892 - 2015; data zamieszczenia:  12.02.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy , ul. Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, woj.

kujawsko-pomorskie, tel. 56 494 58 14 (23) 698 35 24, faks 56 621 73 10.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  www.g-lpk.pl

Adres strony internetowej, pod którym dost ępne są informacje dotycz ące dynamicznego

systemu zakupów:  www.g-lpk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:  Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

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

wyposażenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie,

realizowana w ramach projektu pn. Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku

Krajobrazowego w Rudzie. Całość zamówienia została podzielona na 5 zadań. Na przedmiot zamówienia składają

się następujące zadania, opisane szczegółowo w Załączniku nr 6 do SIWZ: Zadanie nr 1: Dostawa sprzętu

elektronicznego; Zadanie nr 2: Dostawa mebli; Zadanie nr 3: Dostawa sprzętu AGD; Zadanie nr 4: Dostawa sprzętu

dydaktycznego; Zadanie nr 5: Dostawa wyposażenia schronu rowerowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.00.00.00-9, 31.52.11.00-5, 32.32.20.00-6, 32.34.00.00-8,

32.55.00.00-3, 39.10.00.00-3, 39.70.00.00-9, 39.22.00.00-0, 38.63.40.00-8, 38.43.70.00-7, 38.29.60.00-6,

34.43.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złożenie oferty cz ęściowej:  tak, liczba części: 5.

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

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Nie dotyczy.

III.2) ZALICZKI

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

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je żeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania
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Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego

warunku).

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego

warunku).

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego

warunku).

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego

warunku).

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez

złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP; (w

przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego

zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniane będzie ich łączne spełnienie powyższego

warunku).

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

CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W PO STĘPOWANIU 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:

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;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do

wykluczenia w oparciu o art.  24 ust.  1 pkt  2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
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III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności 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 pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy; b) w przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie -pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania w

postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) pełnomocnictwo udzielone osobom

podpisującym dokumenty ofertowe, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika

wprost z dokumentów rejestrowych; d) pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli wykonawca polega na

wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności

finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków; e) jeżeli

wykonawca wykazując spełnienie warunków o których mowa w pkt. V polega na zasobach innych podmiotów na

zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt

VI. 2. Nie dotyczy oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej.

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 - 90

2 - Gwarancja - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

www.g-lpk.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo żna uzyska ć pod adresem:  Górznieńsko-Lidzbarski Park

Krajobrazowy, ul. Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno, tel: (56) 49 45 814, (23) 69 83 524; e-mail:

park@pkgorzno.strefa.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  20.02.2015 godzina

10:00, miejsce: Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, ul. Czarny Bryńsk 1, 87-320 Górzno.

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:  Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej

Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie dofinansowanego 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
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ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr:  1 NAZWA:  Dostawa sprzętu elektronicznego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Lampki biurkowe, Zestawy

komputerowe, Tablica interaktywna, Statyw do tablicy interaktywnej, Projektor multimedialny, Uchwyt do

projektora multimedialnego, Ekran projekcyjny, Zestaw nagłośnienia konferencyjnego, Listwy zasilające,

Wielofunkcyjne urządzenia biurowe, Oprogramowanie biurowe, Oprogramowanie antywirusowe,

Niszczarki do papieru, Aparaty telefoniczne, Zasilacze awaryjne ups, Faks, Kserokopiarka sieciowa..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 30.00.00.00-9, 31.52.11.00-5, 32.32.20.00-6, 32.34.00.00-8.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21.

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

1. Cena - 90

2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr:  2 NAZWA:  Dostawa mebli.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Biurka komputerowe, biurka

biurowe, Krzesła, Krzesło biurowe, Krzesło konferencyjne, Stoły konferencyjne, Fotele biurowe, Szafy

biurowe, Stół okolicznościowy z krzesłami, Zestaw mebli kuchennych, Stół jadalny z krzesłami..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.10.00.00-3.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21.

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

1. Cena - 90

2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr:  3 NAZWA:  Dostawa sprzętu AGD.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Kuchenka gazowo-elektryczna,

Okap kuchenny, Lodówka, Kuchenka mikrofalowa, Czajnik elektryczny, Komplety sztućców kuchennych,

Komplety talerzy, Komplety szklanek, Komplety kubków, Komplet garnków, Patelnia, Odkurzacz..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 39.70.00.00-9, 39.22.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21.

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

1. Cena - 90

2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr:  4 NAZWA:  Dostawa pomocy dydaktycznych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Mikroskopy biologiczne, Lupy

binokularne, Kamera mikroskopowa, Zestawy szkiełek podstawowych i nakrywkowych, Zlewki, Pipeta

Pasteura, Szalka Petriego, Skrobaki dna z drążkiem teleskopowym i zacisk uniwersalny..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.63.40.00-8, 38.43.70.00-7, 38.29.60.00-6.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21.

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

1. Cena - 90

2. Gwarancja - 10

CZĘŚĆ Nr:  5 NAZWA:  Dostawa wyposażenia schronu rowerowego.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielko ści lub zakresu zamówienia:  Rowery górskie, Kaski rowerowe,

Stojaki rowerowe..

2) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 34.43.00.00-0.

3) Czas trwania lub termin wykonania:  Okres w dniach: 21.

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

1. Cena - 90
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2. Gwarancja - 10
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