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Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
Toruń
87-100
Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
Tel.:  +48 566904990
E-mail: centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl 
Kod NUTS: PL613
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.centrumnowo.kei.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://www.centrumnowo.kei.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna urzędu regionalnego

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
„Dostawa wyposażenia skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka – to takie proste!”
Numer referencyjny: znak sprawy CNMW.DK-A.3410.9.2018

II.1.2) Główny kod CPV
39162100

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia skrzyń mobilnych na potrzeby projektu „Nauka –
to takie proste!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej
10. Innowacyjna edukacja działanie 10.1 Kształcenie ogólne i zawodowe w ramach ZIT poddziałanie 10.1.2
Kształcenie ogólne w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego
na lata 2014-2020.

mailto:centrum@centrumnowoczesnosci.org.pl
http://www.centrumnowo.kei.pl/
http://www.centrumnowo.kei.pl/
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2. Postępowanie prowadzone jest w siedmiu częściach:
Część 1. Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych.
Część 2. Dostawa książek, map i atlasów.
Część 3. Dostawa odczynników chemicznych.
Część 4. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 1.
Część 5. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 2.
Część 6. Dostawa pomocy dydaktycznych – część 3.
Część 7. Dostawa urządzeń optycznych.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych.
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
30192000
39162200
39162100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa artykułów papierniczych w tym papierniczych pomocy dydaktycznych. Baterie alkaliczne, okrągłe, 1.5V
AA/LR6 600 kompletów, Baterie płaskie, typ 6F22, 9V 360 szt., Baterie R12, 4.5V 980 szt., Baterie R20 4900
szt., Balony 19600 szt., Blok techniczny 980 szt., Cyrkiel 490 szt., Długopis 4900 szt., Ekierka 490 szt., Klej
introligatorski 245 szt., Klej w tubce 1470 szt., Linijka 50cm 980 szt., Ołówki 4900 szt., Papier A3 (w ryzach)
98 ryz, Papier A4 (w ryzach) 490 ryz, Pisak wodoodporny - foliopis (w sztukach) 1470 szt., Pudełko kartonowe
2940 szt., Różnokolorowa kreda (komplet) 980 kompletów, Sznurek lniany 9800* m, Świeczki (tealight) 49
opakowań, Taśma izolacyjna 980 szt., Taśma klejąca bezbarwna 2940 szt., Taśma silvertape 980 szt., Nożyczki
(duże/małe, l/p) 490 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa książek, map i atlasów.
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
22100000
22114000
39298600

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa książek, map i atlasów. Obrotowa mapa nieba 120 szt., Plansza z treściami astronomicznymi 60
szt., Przewodnik do rozpoznawania gwiazd 36 szt., Albumy: z polskimi obiektami UNESCO, atrakcjami
turystycznymi Europy Południowej, krajami alpejskimi, regionem Bliskiego Wschodu, innych regionów świata
wyszczególnionych w podstawie programowej 15 kompletów, Atlasy, w tym: przyrodniczy, geograficzny,
anatomiczny 390 kompletów, Duży globus 39 szt., Duży globus indukcyjny 39 szt., Globus 490 szt., Globus
indukcyjny 490 szt., Globus konturowy 60 szt., Globus konturowy podświetlany 36 szt., Tabela rozpuszczalności
(plansza) 27 szt., Tablice chemiczne 405 szt., Układ okresowy 27 szt., Mapa Polski – hipsometryczna
(ukształtowanie powierzchni) 16 szt., Mapa Polski - ochrona przyrody/mapa do ćwiczeń 160x120 cm 48
szt., Mapa ścienna Australii: ogólnogeograficzna 15 szt., Mapa ścienna płyt litosfery, mapa ścienna zjawisk
wulkanicznych, mapa ścienna obszarów sejsmicznych lub wspólna mapa dla wszystkich 3 elementów (tektoniki
płyt litosfery) 15 kompletów, Mapa ścienna Polski: ogólnogeograficzna 16 szt., Mapa ścienna tektoniki płyt
litosfery 18 szt., Mapa świata 49 szt., Mapy konturowe świata i Polski 24 szt., Mapy samochodowe Polski,
regionów Polski i Europy (komplet 10 sztuk) 15 kompletów, Mapy ścienne Afryki: ogólnogeograficzna, polityczna
15 kompletów, Mapy ścienne Ameryk: ogólnogeograficzna, polityczna 15 kompletów, Mapy ścienne Arktyki i
Antarktyki 15 kompletów, Mapy ścienne Europy: ogólnogeograficzna, polityczna 27 kompletów, Mapy ścienne
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Polski (1 komplet): administracyjna, ogólnogeograficzna, hipsometryczna, form ochrony przyrody, inne (3 sztuki)
12 kompletów, Mapy ścienne Polski, mapy tematyczne: np. form ochrony przyrody 16 szt., Mapy ścienne Polski,
podział administracyjny 16 szt., Mapy ścienne Polski: administracyjna, geograficzna 27 kompletów, Mapy
ścienne świata: ogólnogeograficzna, polityczna, krajobrazowa, klimatyczna 39 kompletów, Mapy turystyczne
różnych regionów Polski i Europy 120 kompletów, Mapy turystyczne różnych regionów Polski i Europy (komplet
10 map) 15 kompletów, Plan Londynu 15 szt., Plan miasta w którym znajduje się szkoła, plan Warszawy/
innego najbliższego miasta (Plany i mapy w różnych skalach w tym mapy regionu i najbliższej okolicy) 170
kompletów, Plan miasta Warszawy, Krakowa, Gdańska 150 kompletów, Plan Paryża 15 szt., Plan Torunia 15
szt., Roczniki statystyczne (komplet 10 sztuk) 15 kompletów, Różne mapy składane 45 kompletów, Zestaw
map topograficznych wydanie turystyczne WZKart. W skali 1:100 000 330 zestawów, Plansza obiegu wody w
przyrodzie 12 szt., Plansza rodzajów chmur 12 szt., Przewodniki (klucze) do rozpoznawania roślin i zwierząt
12 kompletów, Skala porostowa 330 szt., Zestaw plansz – warstwy lasów w różnych strefach klimatycznych
12 zestawów, Zestawy atlasów i przewodników: las, rozpoznawanie drzew, rośliny i zwierzęta, pogoda i klimat,
ptaki w Polsce, owady, grzyby, minerały, kamienie szlachetne i skały, zwierzęta i rośliny chronione, motyli 12
kompletów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa odczynników chemicznych.
Część nr: 3
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33696300

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa odczynników chemicznych. Opiłki żelaza 72 opakowania, Siarka 12* kg, Olejek immersyjny
(opakowanie 10ml) 98 szt., Błękit metylenowy (opakowanie 5g) 98 opakowań, Denaturat bezbarwny 98* l,
Fenoloftaleina 490 opakowań, Fruktoza 49* kg, Glukoza 49* kg, Jodyna płyn 20g 1470 butelek, Kwas solny
5% CZDA 49* l, Manganian (VII) potasu 19,5* kg, Siarczan (VI) miedzi(II) 24,5* kg, Soda oczyszczona 49*
kg, Spirytus salicylowy 1470 szt., Wodorotlenek sodu 49* kg, Wskaźniki pH 245 opakowań, Gliceryna 13,5*
l, Tlenek wapnia 3* kg, Oranż metylowy (jedno opakowanie 50g) 12 opakowań (50g), Wskaźniki do badania
odczynu pH gleby 60 zestawów, Zestaw odczynników chemicznych (dla szkół ponadgimnazjalnych) 16
zestawów, Zestaw odczynników chemicznych (dla gimnazjum) 15 zestawów, Woda demineralizowana 490
litrów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pomocy dydaktycznych – część 1.
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
39162200
38340000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Igły magnetyczne 27 opakowań, Przyrządy do mierzenia składników pogody - w skład których wchodzą:
termometry zaokienny, deszczomierze, barometry, wiatromierze, higrometry, zestaw areometrów 48 zestawów,
Czajnik elektryczny 490 szt., Kompas 490 szt., Izolowane przewody 2940* szt., Izolowane przewody 2940* szt.,
Izolowane przewody 2450* szt., Magnesy różnych typów i kształtów 78 kompletów, Przewody z krokodylkami
3920* szt., Stopery 490 szt., Żaróweczki trzonek E10, 6V 3920* szt., Żarówki z oprawką (małe latarkowe)
117 szt., Miernik uniwersalny 135 szt., Miliamperomierz szkolny analogowy 330 szt., Miliwoltomierz szkolny
analogowy 330 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
Pałeczki szklana i ebonitowa z materiałami do pocierania 330 kompletów
Zestaw odważników 330 zestawów
Zestaw odważników 330 zestawów
Zestaw sześcianów do wyznaczania gęstości różnych materiałów 330 zestawów
Krążek Newtona 24 szt.
Zestaw odważników 45 zestawów
Zestaw sprężyn metalowych 24 zestawy
Silniczki elektryczne 120 szt.
Lupa ręczna 120 szt.
Stetoskop 36 szt.
Kamertony 36 kompletów
Miernik uniwersalny 320 szt.
Model Układu Słonecznego 1 szt.
Model budowy anatomicznej człowiek 1 szt.
Model serca 1 szt.
Model skóry 1 szt.
Model szkieletu człowieka 1 szt.
Samochodzik zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym 30 szt.
Sprężynka slinky 45 szt.
Zestaw ciężarków 180 zestawów

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pomocy dydaktycznych – część 2.
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
39162200
38340000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Metale i stopy 39 zestawów, Profile glebowe 117 zestawów, Zestaw do rozpoznawania skał 490 zestawów,
Pryzmaty 81 szt., Soczewki skupiające i rozpraszające o różnych ogniskowych 54 zestawy, Woltomierz
szkolny analogowy 330 szt., Zestaw pięciu różnych siłomierzy 330 zestawów, Zestaw podstawowych obwodów
elektrycznych 135 zestawów, Zwierciadła: wklęsłe, płaskie, podwójne, rozkładane, wklęsło-wypukłe 54
zestawy, Elektroskop 150 szt., Przenośny zestaw do badania wody 24 zestawy, Soczewki (ławy optyczne) 24
zestawy, Tellurium 27 szt., Modele do budowania cząsteczek 135 zestawów, Maszyna elektrostatyczna 18 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pomocy dydaktycznych – część 3.
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
39162200
38340000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Diody 2160* szt., Akwarium (ze sztucznego tworzywa) 24 szt., Ciśnieniomierz + baterie 490 szt., Oporniki o
różnym oporze 39 zestawów, Piłka tenisowa 1470 szt.
Sygnalizator piezoelektryczny 490 szt., Wskaźnik laserowy 117 szt., Hel 49 szt. (butli), Taśma miernicza 490
szt., Przedłużacz z wyłącznikiem z 3 gniazdami 330 szt., Latarka 330 szt., Kuweta 330 szt., Łopatki ogrodnicze
330 szt., Miniwentylator osiowy (wiatraczek) 330 szt., Amperomierz szkolny analogowy z okablowaniem 150
kompletów (amperomierz + kabelki), Drut miedziany 12 szpul, Piłeczki o różnych rozmiarach i różnym stopniu
sprężystości (komplet piłek: koszykowa, nożna, siatkowa, do piłki ręcznej, tenisowa) 24 komplety, Termos 36
szt., Latarki z żarówkami o dużej mocy 36 szt., Pudełko do obserwacji owadów z 3 lupami 36 zestawów, Aparat
fotograficzny 1 szt., Grzałka nurkowa o niewielkiej mocy 36 szt., Kalkulator 160 szt., GPS 54 szt., Nawigacja
satelitarna 54 szt., Amperomierz szkolny analogowy 180 szt., Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji 45
szt., Waga szalkowa 12 szt., Płyta grzejna 36 szt., Suwmiarka 330 szt., Zasilacze z regulowanym napięciem
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(maks. 12V) i maks. natężenie do 6A 135 szt., Płyta pleksi do demonstracji niebezpiecznych doświadczeń 16
szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa urządzeń optycznych.
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
38000000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Teleskop 24 szt., Zestawy preparatów (przekrojowe) 117 zestawów, Mikroskop biologiczny na akumulator z
ładowarką 490 szt., Lornetka 72 szt., Mikroskop stereoskopowy na akumulator 340 szt. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Efektywność dostaw / Waga: 10
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Kryterium jakości - Nazwa: Sposób zatrudnienia / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji zamówienia / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 3
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.02-04-0006/17

II.2.14) Informacje dodatkowe
Termin realizacji zamówienia zależy od terminu wskazanego przez wykonawcę w ofercie sporządzonej na
formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ. Wskazany termin jest jednym z kryteriów oceny
ofert. Termin ten może wynosić min. 14 dni a max. 90 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie udzielenia
zamówienia publicznego. Kryteria oceny ofert zostały opisane w Rozdziale XIII SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie ustanawia szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełniania warunku zostanie
dokonana na podstawie złożonego przez wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 1
niniejszej SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do 36 placówek oświatowych, które znajdują się w granicach
administracyjnych miasta Torunia. Miejsca oraz zakres dostaw zostały określone dla każdej z części w
załączniku nr 1 do SIWZ.
Warunki dostawy. Zamawiający zastrzega, że dostawy wykonywane w ramach przedmiotu zamówienia muszą
się odbyć na poniższych warunkach:
- całość przedmiotu zamówienia w ramach danej części musi zostać dostarczona do danej szkoły w ramach
maksymalnie 5 dostaw (tzn. pięciu transportów), zamawiający przewiduje możliwości maksymalnie 5 odbiorów
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częściowych przedmiotu zamówienia w zakresie dostawy przedmiotu zamówienia w ramach jednej części do
konkretnej szkoły, co oznacza, że 5 dostawa kończy się podpisaniem końcowego protokołu odbioru.
- do odbiorów ze strony zamawiającego zostaną upoważnieni dyrektorzy szkół lub osoby przez nich
wyznaczone.
Istotne postanowienia umowy zostały zawarte w załączniku nr 4 do SIWZ.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania
zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 23/10/2018
Czas lokalny: 10:10
Miejsce:
Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
ul. Władysława Łokietka 5
87-100 Toruń
Polska

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium odpowiednio w wysokości:
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Część 1. 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych)
Część 2. 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych)
Część 3. 2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych)
Część 4. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Część 5. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Część 6. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
Część 7. 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)
2. Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Pozostałe informacje dot. wadium zostały wskazane w Rozdziale VIII SIWZ.
4. Na potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca
składa:
- Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (w formie elektronicznej);
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych
składane na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia;
- dowody potwierdzające, że wskazane w JEDZ dostawy zostały zrealizowane należycie;
- opłaconą polisę;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (chyba,
że Wykonawca wskaże dostępność powyższego dokumentu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami
internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych to Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz
danych wskazany przez Wykonawcę dokument);
- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego w zakresie określonym w art. 24 ust. 15
ustawy Pzp;
- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego w zakresie określonym w art. 24 ust. 15 ustawy Pzp;
- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21
ustawy Pzp;
5. Ponadto Wykonawca składa:
1) formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ wraz z specyfikacją techniczną oferowanych
materiałów zawierającą odpowiednio model, typ, nazwę, tytuł, nazwę producenta jednoznacznie identyfikujące
proponowane materiały i/lub sprzęt.
2) dowód wniesienia wadium,
3) zaakceptowany dokument Istotne postanowienia umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ,
4) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie
niniejszego zamówienia publicznego – w przypadku, gdy wykonawcy składają wspólną ofertę,
5) stosowne pełnomocnictwo(a) potwierdzające, że dana osoba nie wymieniona w dokumencie rejestracyjnym
prowadzonej działalności jest upoważniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu,
6) wykonawca na podstawie art. 36b ust. 1 ustawy składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza
powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców; wykaz podwykonawców stanowiący
załącznik nr 3 do SIWZ. Informacje dot. podwykonawców należy wskazać w części II pkt D JEDZ stanowiącego
załącznik nr 3 do SIWZ.
5. Wykaz dokumentów, które składa Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej został wskazany w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ.
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6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na post. art. 22a ustawy Pzp
przedkłada analogiczne dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodleganiu wykluczeniu z postępowania jak w stosunku do wykonawcy, który składa ofertę w postępowaniu.
7. 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.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes
w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy P.z.p.
2. Środki ochrony prawnej wobec Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych warunków zamówienia
przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy P.z.p.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy P.z.p.4. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p., odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
2) określenia warunków udziału w postępowaniu;
3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
4) odrzucenia oferty odwołującego;
5) opisu przedmiotu zamówienia;
6) wyboru najkorzystniejszej oferty.

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka,
spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania
w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się,
iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli
przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu
do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
7. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej
podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni –
jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy P.z.p.;
8. Odwołanie wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w
terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego.
9. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 31.7 SIWZ i 31.8 SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od
dnia, w którym
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
10. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,
termin upływa dnia
następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.
11. W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę
wyroku lub postanowienia kończonego postępowanie odwoławcze.
12. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści Ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania
wniosków.
13. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega
zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
14. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz
wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
15. Pełna informacja dot. składania odwołań została opisana w Rozdziale XVII SIWZ.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16/09/2018


