
 

Toruń, dnia 17.08.2012 r. 

 

        

OGŁOSZENIE 

Samorządowa Instytucją Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Plac 

Teatralny 7, 87 – 100 Toruń, ogłasza przetarg nieograniczonego poniżej kwoty 

określonej w art. 11 ust. 8, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113 ,poz. 759 z późn. zm. ) na zakup i dostawę  czterech 

dygestoriów wraz z montażem, na potrzeby Samorządowej Instytucji Kultury Centrum 

Nowoczesności Młyn Wiedzy. 

 

SIWZ z dnia 17 sierpnia 2012r. można odebrać nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, 

Plac Teatralny 7, 87–100 Toruń III piętro, (kancelaria) w godzinach od 8:00. do 16:00, 

pobrać ze strony internetowej Zamawiającego www.centrumnowoczesnosci.org.pl  lub 

otrzymać pocztą (tradycyjną lub elektroniczną) na pisemny wniosek Wykonawcy 

złożony do Zamawiającego ( pocztą, faksem lub e-mail ). Zamawiający prześle SIWZ do 

Wykonawcy w sposób zgodny z jego prośbą – pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

- Termin realizacji przedmiotowego zamówienia wynosi 30 dni od dnia  podpisania 

umowy. 

-   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

-   Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 

-   Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

-   Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

-   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

-   Zamawiający  nie przewiduje udzielenie zamówień  uzupełniających  w  

rozumieniu  art. 67  ust. 1 pkt  7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo 

zamówień publicznych  

-  W związku z realizacją zamówienia Wykonawca winien zapewnić na własny koszt 

i ryzyko dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia na adres: CN MW 

adaptowany budynek przy ul. Łokietka 5 i ul. Dworcowej 8-10 w Toruniu, piętro I 

(3 dygestoria do pracowni chemicznej), piętro II (1 dygestorium do pracowni 

biologicznej)  

- Zamawiający nie przewiduje pobierania wadium od Wykonawców. 

- Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko 

dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby 

niepełnosprawne. 

- Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w 

składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć 

podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia, która nie 

może być powierzona podwykonawcom. 

http://www.centrumnowoczesnosci.org.pl/


- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniki Nr 2   do  

SIWZ z dnia 17 sierpnia 2012 r. 

-          Spełnienie warunków udziału w postępowaniu Zamawiający oceni na podstawie   

            złożonych dokumentów i oświadczeń, które winny być dołączone do oferty. 

  Warunki udziału w postępowaniu  

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

 Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza 

szczegółowego warunku w tym zakresie. 

 Posiadania wiedzy i doświadczenia. W celu potwierdzenia spełnienia warunku 

Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie 

wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje 

należycie nie mniej niż 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartością 

przedmiotowi zamówienia. Za odpowiedni rodzaj dostawy Zamawiający uznaje 

dostawę dygestoriów o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. 

 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym 

zakresie. 

 Sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego 

warunku w tym zakresie. 

 

- Ocena spełniana w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie                     

spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach wyszczególnionych w rozdziale 

V SIWZ z dnia 17 sierpnia 2012r. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 

jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. 

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w/ warunków skutkować będzie wykluczeniem 

Wykonawcy z postępowania. 

      Wykonawca jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania    

      ofert, spełnienie  warunków, o których  mowa  w  art.  22 ust.1  ustawy  Prawo  zamówień  

       publicznych. 

 Oferta powinna zawierać: 

 Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 

ustawy Prawo zamówień publicznych, którego treść zawarto w załączniku nr 1A 

niniejszej SIWZ. 

 Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia  z powodu niespełnienia 

warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

którego treść zawarto w załączniku nr 1 B do niniejszej SIWZ. 

 Aktualny odpis z właściwego rejestru,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 

rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust.1 

pkt 2 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania  ofert. 



 Wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 

wykonywanych dostaw dygestoriów potwierdzający, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy to w tym okresie Wykonawca należycie wykonał lub wykonuje, co najmniej 2 

dostawy dygestoriów o wartości nie mniejszej niż 20 000 zł brutto każda. 

Wykaz musi zawierać m.in.: 

a) wartość dostaw (brutto), 

b) przedmiot (nazwę i krótki opis świadczonej dostawy), 

c) daty wykonania dostawy (daty rozpoczęcia i zakończenia świadczenia dostawy 

w układzie: dd-mm-rrrr), 

d) odbiorców (co najmniej nazwy odbiorców wykonanych dostaw), 

e) rodzaj doświadczenia (własne, podwykonawcy, innego podmiotu). 

Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 

Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały zrealizowane 

należycie (dokumenty te należy oznaczyć liczbami porządkowymi odpowiadającymi pozycji 

dostaw umieszczonych w wykazie). 

 

        UWAGA:   

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdziale w pkt 5.8.3, SIWZ z dnia 17 

sierpnia 2012r. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 

a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 

b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zmówienie 

- wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub 

miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem 

zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, 

administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego 

odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym Wykonawca ma siedzibę 

lub miejsce zamieszkania. Wymagania w zakresie terminów wydania tych dokumentów 

stosuje się odpowiednio 

Do oferty Wykonawca dołącza, oprócz  dokumentów, o których mowa 

wyżej: 

-      Wypełniony FORMULARZ CENOWY stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ  

-        Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych  

          Za  zgodność z  oryginałem  przez upoważnionego/ych/   przedstawiciela/i/  

-        Poświadczenie   za   zgodność  z   oryginałem   winno  być  sporządzone   w   sposób   

          umożliwiający     identyfikację  podpisu  (np. wraz z imienną  pieczątką  osoby  

          poświadczającej kopię dokumentu za    zgodność z oryginałem). 

 W przypadku poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez 

osobę/y/ nie wymienioną/e/ w dokumencie rejestracyjnym(ewidencyjnym) 



Wykonawcy, należy do oferty dołączyć    stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo 

powinno być przedstawione w formie oryginału lub   poświadczonej notarialnie za 

zgodność z oryginałem kopii.  

-  Brak jakiegokolwiek z dokumentów wymaganych w SIWZ lub złożenie dokumentu w 

niewłaściwej formie (np. nie poświadczone  za zgodność  z oryginałem kopie) i nie 

uzupełnienie ich w trybie art.26 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych spowoduje 

wykluczenie Wykonawcy z postępowania lub  odrzucenie oferty. 

- Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie, wyjaśnień 

dotyczących  przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub przesłać pocztą. 

- Kopertę   należy   opatrzyć    napisem: ” zakup i dostawa czterech dygestoriów wraz z 

montażem, na potrzeby Samorządowej Instytucji Kultury Centrum Nowoczesności 

Młyn Wiedzy. ”  – nie otwierać przed 28 sierpnia 2012r. godz. 10:30" oraz  nazwą i 

adresem Wykonawcy składającego ofertę. 

- W przypadku nieprawidłowego zaadresowania, opisania lub zamknięcia koperty 

Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki oraz jej 

przedterminowe otwarcie.  

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Zamawiającego 

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Plac 

Teatralny 7, 87–100 Toruń III piętro, (kancelaria) w godzinach od 8:00. do 16:00 – do 

dnia 28 sierpnia 2012 roku do godziny 10.00, lub pocztą na adres: Samorządowa 

Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy,  Plac Teatralny 7, 87–100 

Toruń III piętro, (kancelaria) - do dnia  28 sierpnia 2012 roku do godziny 10.00. 

 

Wszystkie oferty złożone po wyznaczonym w/w terminie zostaną zwrócone  niezwłocznie 

Wykonawcom bez ich otwierania. 

 

Otwarcie kopert z ofertami będzie miało miejsce w siedzibie Zamawiającego, tj. 

Samorządowa Instytucja Kultury Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, Plac 

Teatralny 7, 87–100 Toruń III piętro, w dniu 28 sierpnia 2012 roku o godzinie 10.30. 

 

 Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

 

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował  następującymi  kryteriami: 

CENA BRUTTO       - 100 % 

 

 

Ofercie najkorzystniejszej w danej części postępowania przydziela się 100 punktów, 

pozostałe oferty otrzymują proporcjonalną ilość punktów wg następującego wzoru: 

 

 



najniższa cena oferty z ofert podlegających ocenie 

A =                 x  waga (100) 

         cena oferty badanej 

 

Otrzymany wynik zaokrągla się do dwóch miejsc po przecinku. 

 

Cena brutto oferty jest to wartość podana przez Wykonawcę w formularzu cenowym 

stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia 

 

Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać w formie 

pisemnej. Dopuszcza się możliwość składania w/w pism faxem, e-mail (potwierdzonych 

jednak oryginalnym dokumentem). Dokumenty uważa się za złożone w terminie, jeżeli 

ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 

 

Pracownikiem uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami 

jest: 

Pani Agnieszka Noskowicz 

e-mail: a.noskowicz@centrumnowoczesnosci.org.pl 

Tel: 56 622 01 52 wew.103 

 


