https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240047

dostawa drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia w ramach realizacji
projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn. "Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8
wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego".
Treść została opublikowana.

Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 03-04-2020
Numer ogłoszenia
1240047
Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
1. Oferty należy składać do dnia 03.04.2020 r., godz. 15 00 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki ul. Ligi Polskiej 8, 87-100
Toruń - sekretariat.
Wszystkie oferty otrzymane przez Udzielającego zamówienia po terminie podanym powyżej
zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
2. Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.04.2020 r., godz. 15 15 w:
Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy im. ks. Jerzego Popiełuszki,
ul. Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń - gabinet dyrektora.
3. Oferta na „formularz ofertowym” musi być złożona w formie pisemnej, napisana w języku
polskim na maszynie, komputerze lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez osoby
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.
W przypadku podpisania oferty przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym
(ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie
oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z poświadczonym przez
Wykonawcę tłumaczeniem na język polski.
4. Inne wymagania dotyczące sposobu opisu składania ofert wg rozdziału I i rozdziału V
zapytania ofertowego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Do porozumiewania się z Wykonawcami uprawniona jest mgr Grażyna Śmiarowska, tel. (56)
65-74-290.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
(56) 65-74-290

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia
budynku w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa
(nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego", z podziałem na n/w zadania:
Zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego;
Zadanie Nr 2 - dostawa zmywarki do naczyń;
Zadanie Nr 3 - dostawa kontenerów do transportu pościeli;
Zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu biurowego.
2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe dotyczące Zadań Nr 1 - Nr 4 określają
Załączniki Nr 2/1 - 2/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do
oferty.
3. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu,
wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki 3/1 do Nr 3/4
do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania.
5. Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu numer nr RPKP.06.01.01-040097/17, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania
6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w
infrastrukturę zdrowotną.
6. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie
zostały mu przyznane.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia budynku w
ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu
Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz z modernizacją
istniejącego oddziału IV całodobowego".

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu technicznego do wyposażenia
budynku w ramach realizacji projektu RPKP.06.01.01-04-0097/17 pn."Rozbudowa
(nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu, przy ul. Ligi Polskiej 8 wraz
z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego", z podziałem na n/w zadania:
Zadanie Nr 1 - dostawa sprzętu komputerowego;
Zadanie Nr 2 - dostawa zmywarki do naczyń;
Zadanie Nr 3 - dostawa kontenerów do transportu pościeli;
Zadanie Nr 4 - dostawa sprzętu biurowego.
2. Specyfikacje asortymentowo-ilościowo-cenowe dotyczące Zadań Nr 1 - Nr 4 określają
Załączniki Nr 2/1 - 2/4 do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do
oferty.
3. Wymagane i punktowane parametry techniczno-użytkowe zamawianego sprzętu,
wymagane warunki w zakresie gwarancji, serwisu, szkoleń określają Załączniki 3/1 do Nr 3/4
do SIWZ, które Wykonawca zobowiązany jest wypełnić i załączyć do oferty.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na zadania.

Kod CPV
30190000-7

Nazwa kodu CPV
Różny sprzęt i artykuły biurowe

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin dostawy (realizacji): Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot
zamówienia w terminie wg zaproponowanych w ofercie warunków w tym zakresie, przy
uwzględnieniu progu maksymalnego określonego we wzorze formularza ofertowego – Zał. Nr
1 do SIWZ. Termin dostawy przedmiotu zamówienia należy określić w formularzu
ofertowym (Zał. Nr 1 do SIWZ).

Załączniki



zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja PDF
zapytanie ofertowe z Zał. Nr 1 - 6 - drobny sprzęt tech. - wersja WORD

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie
a/ wykaz minimum 1 dostawy wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
również wykonywanej, w zakresie:
- dostawy sprzętu komputerowego (w przypadku dostaw z zadania Nr 1),
- dostawy różnego sprzętu technicznego, w tym AGD (w przypadku dostaw z zadania Nr 2),
- dostawy różnego rodzaju pojemników, wózków do transportu (w przypadku dostaw z
zadania Nr 3),
- dostawy różnego biurowego (w przypadku dostaw z zadania Nr 4),
o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
Zadanie Nr 1 – 13.500,00 zł brutto,
Zadanie Nr 2 – 8.800,00 zł brutto,
Zadanie Nr 3 – 21.120,00 zł brutto,
Zadanie Nr 4 – 7.200,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów
określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
W odniesieniu do dostaw (umów) w trakcie realizacji, których część została faktycznie wykonana
przez Wykonawcę, wykazanie i potwierdzenie zrealizowanej części zamówienia musi spełniać
wymogi określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę na kilka zadań (części
zamówienia) musi wykazać się wykonaną minimum 1 dostawą dla każdego z zadań których dotyczy
jego oferta o wartości nie niższej niż wartość dostaw wymagana dla tych zadań lub minimum 1
dostawą o wartości łącznej dla zadań których dotyczy jego oferta o wartości dostaw nie niższej niż
suma wartości wymagana dla tych zadań. Jeśli dostawy w ramach danego zamówienia (umowy)
dotyczą różnego rodzaju dostaw i usług, wykaz powinien określać także wartość dostawy
odpowiedniej do postawionego przez Zamawiającego warunku, w sposób umożliwiający stwierdzenie
spełnienia niniejszego warunku odpowiednio do wymagań określonych dla danego zadania.
W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunku udziału powołuje się na
umowę, której wartość podana jest w walucie obcej, należy wyrazić równowartość tej kwoty w PLN
według kursu waluty NBP w dniu zawarcia umowy, na podstawie której dostawa była realizowana.
Wykaz dostaw należy przygotować wg wzoru w Zał. Nr 5 do zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa żadnego warunku w tym zakresie.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,
polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
2.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi
udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
Wykonawca powołujący się na zasoby podmiotu trzeciego musi złożyć wraz z ofertą
zobowiązanie podmiotu trzeciego (w formie oryginału) do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia
oraz dowody, że osoba podpisująca takie zobowiązanie, była uprawniona do działania
w imieniu podmiotu trzeciego. Pełnomocnictwo należy składać w postaci oryginału lub
notarialnie poświadczonej kopii.

Dodatkowe warunki
3. Dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
1) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpowiednich normach europejskich tj.
- aktualny certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera stacjonarnego. Wykonawca może zamiast
tego certyfikatu, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez podmioty mające siedzibę
w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
- oświadczenie producenta potwierdzające głośność jednostki centralnej (komputera stacjonarnego)
mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 lub normą równoważną oraz wykazanej zgodnie z normą ISO
9296 lub normą równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE)
wynoszącą maksymalnie 22 dB.
Wykonawca może zamiast tego certyfikatu, złożyć równoważne zaświadczenia wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1.
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z europejskimi normami zarządzania środowiskiem tj.
- oświadczenie producenta komputera stacjonarnego potwierdzające spełnianie kryteriów
środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji
niebezpiecznych i zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych
z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gram. Wykonawca może zamiast tego dokumentu, złożyć
równoważny dokument wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie
członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1.
3) dokument potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymagania wydajnościowe min. 7995
punktów w teście PassMark CPU Mark.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1.

4) oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi systemami
operacyjnymi: jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do oferty dokument
w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez względu na rodzaj obudowy).
Wymóg dotyczy Zadania Nr 1.
5) foldery/karty katalogowe/opisy techniczne oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich
charakterystyką techniczną.
Wymóg dotyczy Zadania Nr 2, Nr 3, Nr 4.

4. Inne oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
a). Wypełniony „formularz ofertowy” wg wzoru w Zał. Nr 1.
b). Wypełniony druk „specyfikacji cenowej” wg wzoru w Zał. Nr 2/1 - 2/4.
c). Wypełniony druk „parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia” wg
wzoru w Zał. Nr 3/1 - 3/4.
5. Formularz ofertowy (Zał. Nr 1), specyfikacje cenowe (Zał. Nr 2/1 - 2/4), parametry
techniczne przedmiotu zamówienia (Zał. Nr 3/1- 3/4), wykaz dostaw wykonanych,
Wykonawca składa pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w oryginale. Pozostałe
dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
Wykonawcę własnoręcznym podpisem.

Warunki zmiany umowy
Wszelkie istotne postanowienia jakie zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
określa Załącznik Nr 6 do zapytania ofertowego - wzór przyszłej umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Wykaz minimum 1 dostawy wykonanej, a w przypadku świadczeń okresowych lub
ciągłych również wykonywanej, w zakresie:
- dostawy sprzętu komputerowego (w przypadku zad. Nr 1),
- dostawy różnego sprzętu technicznego, w tym AGD (w przypadku zad. Nr 2),
- dostawy różnego rodzaju pojemników, wózków do transportu (w przypadku zad. Nr 3),
- dostawy różnego biurowego (w przypadku zad. Nr 4),
o wartości minimum dla poszczególnych zadań:
Zad. 1 – 13.500,00 zł brutto,
Zad. 2 – 8.800,00 zł brutto,
Zad. 3 – 21.120,00 zł brutto,
Zad. 4 – 7.200,00 zł brutto,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów,
na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których
mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego
dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są
wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy.
UWAGA! - dokładny opis spełnienia tego warunku (brak w tym oknie liczby znaków)
zawarty jest w ogłoszeniu w części "Wiedza i doświadczenie".

2. Dokumenty na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego:
1) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań
wykonawcy z normami jakościowymi opartymi na odpow. normach europ. tj.
- aktualny certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera stacjonarnego. Wykonawca może
zamiast tego certyfikatu, złożyć równoważne zaśw. wystawione przez podmioty mające
siedzibę w innym państwie członk. Europ. Obszaru Gosp.
- oświadczenie producenta potwierdzające głośność jednostki centr. (komputera stacj.)
mierzonej zgodnie z normą ISO 7779 lub normą równoważną oraz wykazanej zgodnie z
normą ISO 9296 lub normą równoważną w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku
twardego (IDLE) wyn. maks. 22 dB.
Wykonawca może zamiast tego certyfikatu, złożyć równoważne zaśw. wystawione przez
podmioty mające siedzibę w innym państwie członk. Europ. Obszaru Gosp..
Wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
2) zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się pośw. zgodności działań
wykonawcy z europ. normami zarządzania środowiskiem tj.
- oświadczenie producenta komputera stacj. potwierdzające spełnianie kryteriów środ., w tym
zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europ. o eliminacji substancji nieb. i zgodności z normą
ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie
powyżej 25 gram. Wykonawca może zamiast tego dokumentu, złożyć równoważny dokument
wystawiony przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członk. Europ. Obszaru
Gosp.
Wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
3) dokument potwierdzający, że oferowany procesor spełnia wymagania wydajn. min. 7995
pkt. w teście PassMark CPU Mark.
Wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
4) oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z zamawianymi
systemami operacyjnymi: jako potwierdzenie poprawnej współpracy Wykonawca dołączy do
oferty dokument w postaci wydruku potwierdzający certyfikację rodziny produktów bez
względu na rodzaj obudowy).
Wymóg dotyczy Zad. Nr 1.
5) foldery/karty katalogowe/opisy tech. oferowanych wyrobów w celu zapoznania się z ich
charakterystyką techn.
Wymóg dotyczy Zad. Nr 2, Nr 3, Nr 4.
3. Inne oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu:
a). Wypełniony „formularz ofertowy” wg wzoru w Zał. Nr 1.
b). Wypełniony druk „specyfikacji cenowej” wg wzoru w Zał. Nr 2/1 - 2/4.
c). Wypełniony druk „parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia” wg
wzoru w Zał. Nr 3/1 - 3/4.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Wszystkie ważne oferty złożone w niniejszym postępowaniu oceniane będą wg nast.
kryteriów:
Oferowana cena: 85 %
Okres gwarancji: 10 %
Termin dostawy: 5 %

2. Sposób oceny kryteriów określa Załącznik Nr 4 do zapytania ofertowego.
3. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający
spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały
złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZY IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W
TORUNIU

Adres
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu
0566574290

Fax
0566574290

NIP
8792178018

Tytuł projektu
Rozbudowa (nadbudowa) Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Toruniu przy ul. Ligi
Polskiej 8 wraz z modernizacją istniejącego oddziału IV całodobowego.

Numer projektu
RPKP.06.01.01-04-0097/17-02
Liczba wyświetleń: 1

