
Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

10-10-2019

Termin składania ofert

18-10-2019

Numer ogłoszenia

1211172

Status ogłoszenia

Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy doręczyć:
1. w formie pisemnej na adres Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, ul. Władysława Łokietka 5, drogą
pocztową lub doręczyć osobiście do siedziby Zamawiającego 
2. W formie elektronicznej wysłać skan na adres: m.belczynski@centrumnowoczesnosci.org.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.belczynski@centrumnowoczesnosci.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Karolin Jasińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

(56) 690 49 90 wew. 504

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem umowy jest dostawa elementów małej architektury takich jak: kosze na śmieci, ławki
wewnętrzne i zewnętrzne, donice, papierośnice

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia



Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie jest realizowane w ramach realizacji projektu Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw.
Minikoperniki) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na
potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w
regionie kujawsko-pomorskim”.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem umowy jest dostawa elementów małej architektury takich jak: kosze na śmieci, ławki
wewnętrzne i zewnętrzne, donice, papierośnice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera
załącznik do niniejszego Zapytania.

Kod CPV

03120000-8

Nazwa kodu CPV

Produkty ogrodnicze i szkółkarskie

Dodatkowe przedmioty zamówienia

inne kody CPV
34928480-6 
39113000-7 
39113600-3 
39142000-9 
39150000-8

Harmonogram realizacji zamówienia

Czas realizacji przedmiotu zamówienia: do 19 listopada 2019 roku

Załączniki

Formularz cenowy
Wzór umowy
Oświadczenia
Formularz oferty
Opis przedmiotu zamówienia,

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Czas realizacji przedmiotu zamówienia: do 19 listopada 2019 roku
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1351655
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1351654
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1351653
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1351652
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/file/download/1351651


obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.
W celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i
doświadczenia Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co
najmniej jedną dostawę, których przedmiotem było (jest) dostawa koszy na śmieci i/lub, ławek i/lub donic, o
wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
odbiorców oraz przedstawi dowody potwierdzające, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane
należycie. 
Wykaz wykonanych usług stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.

Potencjał techniczny

Posiadają potencjał techniczny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

brak

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku
do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia następujących
okoliczności: 
1) zmiana treści umowy wynikać będzie z konieczności dostosowania do bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa, znowelizowanego bądź wprowadzonego w trakcie wykonywania zamówienia, 
2) wykonanie zamówienia lub jego części w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie
Zamawiającego, 
3) zmiana wynagrodzenia w wyniku odstąpienia od realizacji części umowy na wniosek Zamawiającego; 
4) zmiana terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: 
a) okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności dotyczących niezakończenia robót
budowlanych na obiekcie, co będzie uniemożliwiało zrealizowanie dostawy i umieszczenia przedmiotu
zamówienia w poszczególnych pomieszczeniach. Wydłużenie terminu realizacji nastąpi o czas, o który
nastąpiło wydłużenie terminu realizacji robót budowlanych z uwzględnieniem czasu, jaki potrzebny jest
Wykonawcy na zrealizowanie dostaw, liczonego od dnia powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego
o możliwości przystąpienia do realizacji dostawy przedmiotu zamówienia
b) zmiana w zakresie terminu zakończenia przedmiotu zamówienia w sytuacji, w której będzie do konieczne
z przyczyn lub potrzeb, jakie powstały po stronie Zamawiającego jednak nie dłużej niż do 31.12.2019
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania
należytej staranności, 
5) zmiana poszczególnych etapów realizacji prac objętych harmonogramem, niepowodująca zmiany
ostatecznego terminu realizacji umowy, jeżeli jest to uzasadnione ze względu na okoliczności niewynikające
z winy Wykonawcy, w tym również wynikające ze zmian harmonogramie dostaw wprowadzonych przez
Zamawiającego,
6) zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany



samoistne, o ile nie spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie
Wykonawcy, 
7) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 
2. W przedstawionych w ust. 1 pkt 4 przypadkach opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym że
maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi
przerwy lub przestoju. Przesunięcie terminu wymaga szczegółowego uzasadnienia. 
3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności:
1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego); 
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami. 
4. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego
powiadamiania Zamawiającego o: 
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy, 
2) zmianie osób reprezentujących, 
3) ogłoszeniu upadłości, 
4) ogłoszeniu likwidacji, 
5) zawieszeniu działalności, 
6) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Składając ofertę, Wykonawca musi przedłożyć:
1) Wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania).
Przedstawiona oferta powinna zawierać wszystkie elementy wyszczególnione w w/w załączniku,
2) Wypełniony formularz cenowy (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszego zapytania
3) Podpisane oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu (wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania),
4) Wykaz wykonanych usług stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami
potwierdzającym należyte wykonanie (np. referencje),
5) Wykaz podwykonawców stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania,
6) Zaakceptowany wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania (każda strona umowy
powinna być zaparafowana),
7) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik

Zamówienia uzupełniające

brak

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena: 100%

Wykluczenia

5) Nie są powiązani kapitałowo ani osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe
rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania
zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane
z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie
został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,



pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA MIASTA TORUŃ

Adres

Wały gen. Władysława Sikorskiego 8

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 622 25 55

Fax

56 622 58 11

NIP

8790001014

Tytuł projektu

Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”), podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych
przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury
prowadzącej innowacyjną edukację w regionie kujawsko-pomorskim

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1028/16-01


