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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
29-10-2018

Termin składania ofert
06-11-2018

Numer ogłoszenia
1146360

Status ogłoszenia
Aktualne

Miejsce i sposób składania ofert
Oferta powinna być złożona (osobiście/pocztą/przesyłką kurierską) do dnia 6 listopada 2018 r. do godziny 15.00 w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie i
opisać ją podając: znak sprawy, dane prowadzącego postępowanie (nazwa i adres), tytuł projektu, w ramach którego prowadzone jest niniejsze postępowanie
oraz dane składającego (nazwa i adres), a także opatrzyć napisem „Nie otwierać przed dniem 06.11.2018 r. przed godz. 15.00”
Ofertę należy złożyć w Sekretariacie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie ul. Zamkowa 1, 22-300 Krasnystaw

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Specjalista ds. zamówień publicznych

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
600-270-636

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Waga elektroniczna laboratoryjna
2) Higrometr
3) Phmetr
4) Mikroskop biologiczny
5) Mikroskop optyczny
6) Apteczka szkolna – walizka ścienna z wyposażeniem
7) Okulary ochronne z atestem
8) Rękawiczki lateksowe
9) Nożyczki
10) Butelka szklana do roztworów z doszlifowanym korkiem
11) Szkiełko nakrywkowe
12) Szkiełko podstawowe
13) Szkiełko zegarowe
14) Zlewka szklana
15) Kolba stożkowa szklana
16) Rurki szklane gięte
17) Cylinder miarowy szklany
18) Szalka Petriego szklana
19) Probówka okragłodenna szklana
20) Statyw do probówek
21) Drewniany uchwyt (łapy) do probówek
22) Szpatułka metalowa 2-stronna
23) Pipeta Pasteura szklana
24) Pipeta miarowa
25) Bagietka do mieszania szklana
26) Bibuła laboratoryjna
27) Kolba miarowa
28) Korek gumowy – opakowania zbiorcze
29) Krystalizator szklany
30) Lejek laboratoryjny
31) Łyżka do spalań ze stali nierdzewnej
32) Łyżki laboratoryjne
33) Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr.100mm
34) Parowniczki
35) Rozdzieracz szklany
36) Sączki laboratoryjne – opakowania zbiorcze
37) Statyw z wyposażeniem w łapy, kółka, łączniki
38) Stojak do probówek
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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39) Szczypce metalowe 20 cm
40) Szkiełka laboratoryjne – opakowania zbiorcze
41) Tryskawka polipropelonowa
42) Węże gumowe (mb)
43) Ściskacz do węży
44) Kolba okragłodenna
45) Podstawka do kolb okrągłodennych
46) Butla do wody destylowanej o pojemności 10 l
47) Szafki laboratoryjne
48) Środki czystości i szczotki laboratoryjne
49) Plansze dydaktyczne - anatomia i fizjologia człowieka
50) Model budowy skóry
51) Plansza dydaktyczna - Skóra włosy paznokcie
52) Preparaty mikroskopowe tkanki ludzkie
53) Preparaty mikroskopowe anatomia człowieka
54) Tors człowieka
55) Zestaw narzędzi preparacyjnych
56) Model budowy włosa
57) Tkanki człowieka zdrowe cz.I i cz. II
58) Stoper
59) Tacka do przenoszenia odczynników/materiału badawczego
60) Termometr laboratoryjny
Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów
przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: lubelskie Powiat: krasnostawski Miejscowość: Krasnystaw

Opis przedmiotu zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360

3/9

29.10.2018

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wybór dostawcy fabrycznie nowego sprzętu i wyposażenia pracowni biologiczno-chemicznej

Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa na adres Zamawiającego, instalacja i uruchomienie (postawienie w stan gotowości) fabrycznie nowego sprzętu i
wyposażenia pracowni biologiczno-chemicznej na potrzeby Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1
im. Tadeusza Kościuszki w Krasnymstawie w związku z realizowanym projektem „Szkoła nowych możliwości” współfinansowanym przez Unię Europejską ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś
Priorytetowa12 – Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
Przedmiot zamówienia musi być zgodny z „Opisem przedmiotu zamówienia” zawartym w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Waga elektroniczna laboratoryjna
2) Higrometr
3) Phmetr
4) Mikroskop biologiczny
5) Mikroskop optyczny
6) Apteczka szkolna – walizka ścienna z wyposażeniem
7) Okulary ochronne z atestem
8) Rękawiczki lateksowe
9) Nożyczki
10) Butelka szklana do roztworów z doszlifowanym korkiem
11) Szkiełko nakrywkowe
12) Szkiełko podstawowe
13) Szkiełko zegarowe
14) Zlewka szklana
15) Kolba stożkowa szklana
16) Rurki szklane gięte
17) Cylinder miarowy szklany
18) Szalka Petriego szklana
19) Probówka okragłodenna szklana
20) Statyw do probówek
21) Drewniany uchwyt (łapy) do probówek
22) Szpatułka metalowa 2-stronna
23) Pipeta Pasteura szklana
24) Pipeta miarowa
25) Bagietka do mieszania szklana
26) Bibuła laboratoryjna
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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27) Kolba miarowa
28) Korek gumowy – opakowania zbiorcze
29) Krystalizator szklany
30) Lejek laboratoryjny
31) Łyżka do spalań ze stali nierdzewnej
32) Łyżki laboratoryjne
33) Moździerz porcelanowy z tłuczkiem śr.100mm
34) Parowniczki
35) Rozdzieracz szklany
36) Sączki laboratoryjne – opakowania zbiorcze
37) Statyw z wyposażeniem w łapy, kółka, łączniki
38) Stojak do probówek
39) Szczypce metalowe 20 cm
40) Szkiełka laboratoryjne – opakowania zbiorcze
41) Tryskawka polipropelonowa
42) Węże gumowe (mb)
43) Ściskacz do węży
44) Kolba okragłodenna
45) Podstawka do kolb okrągłodennych
46) Butla do wody destylowanej o pojemności 10 l
47) Szafki laboratoryjne
48) Środki czystości i szczotki laboratoryjne
49) Plansze dydaktyczne - anatomia i fizjologia człowieka
50) Model budowy skóry
51) Plansza dydaktyczna - Skóra włosy paznokcie
52) Preparaty mikroskopowe tkanki ludzkie
53) Preparaty mikroskopowe anatomia człowieka
54) Tors człowieka
55) Zestaw narzędzi preparacyjnych
56) Model budowy włosa
57) Tkanki człowieka zdrowe cz.I i cz. II
58) Stoper
59) Tacka do przenoszenia odczynników/materiału badawczego
60) Termometr laboratoryjny
Każdy oferowany element wyposażenia musi posiadać Certyfikat Zgodności lub dokument równoważny. Zamawiający wymaga dostarczenia ww. dokumentów
przy dostawie elementów wyposażenia przez Wykonawcę
Szczegóły w zapytaniu.

Kod CPV
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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33793000-5

Nazwa kodu CPV
Laboratoryjne wyroby szklane

Harmonogram realizacji zamówienia
Termin: od daty zawarcia umowy, najpóźniej do dnia 26.11.2018 r., z zastrzeżeniem że Wykonawca może określić w Formularzu Oferty Wykonawcy
wcześniejszy termin.
Szczegóły w zapytaniu.

Załączniki
Zał. 2 Formularz ofertowy zapytanie pr. biol-chem
zapytanie-ofertowe-pr.-BIOL-CHEM 29.10.2018
zał. 3 Formularz cenowy pr. BIOL-CHEM
zał. 4 OŚWIADCZENIE pr. BIOL-CHEM
zał. 1 opis sprzętu - pr. BIOL-CHEM

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Szczegóły w zapytaniu.

Wiedza i doświadczenie
Szczegóły w zapytaniu.

Potencjał techniczny
Szczegóły w zapytaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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Szczegóły w zapytaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Szczegóły w zapytaniu.

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny. Zamawiający unieważnieni
postępowanie, jeżeli w toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia uzupełniającego w
wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia
stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
3. Zamawiający informuje, iż w umowie będą zapisy:
a) przewidujące karę umowną w wysokości 50% łącznego wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku nie wykonywania przez Wykonawcę w sposób zgodny z
innymi postanowieniami umowy oraz bez zachowania należytej staranności
b) zastrzegające Zamawiającemu możliwość potrącania naliczonych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
c) zastrzegające Zamawiającemu możliwość dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,
d) zastrzegające wypłatę pełnego wynagrodzenia Wykonawcy tylko w przypadku należytego zrealizowania obowiązków określonych w opisie przedmiotu
zamówienia i zawartych w umowie na wykonanie usługi/dostawy,
e) zastrzegające prawo rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku realizowania usługi/dostawy niezgodnie z umową lub podanym terminem
z winy Wykonawcy.
4. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania istotnych zmian postanowień umowy z powodu:
- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym istotny wpływ na realizację przedmiotu umowy,
- zmiany terminu realizacji zamówienia z przyczyn obiektywnych, niezależnych od Zamawiającego,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wpływająca na harmonogram wykonania usługi/dostawy objętej niniejszym zamówieniem,
- zmiany harmonogramu realizacji projektu wynikająca ze zmiany w zakresie finansowania projektu (zmiany harmonogramu płatności).
5. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.
6. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Ofertę składa się w formie pisemnej wypełniając „Formularz Oferty Wykonawcy” stanowiący Załącznik nr 2 oraz „Formularz cenowy” stanowiący Załącznik
nr 3 do Zapytania ofertowego (nie należy modyfikować formularzy). Formularze stanowiące odpowiedź na treść zapytania składane są w jednym egzemplarzu
2. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych
z Zamawiającym stanowiący Załącznik nr 4.

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punków w kryteriach:
1) cena – 60% (max. 60 pkt)
2) termin dostawy – 40% (max. 40 pkt)

Wykluczenia
Zamawiający wykluczy Oferentów, którzy są powiązani kapitałowo i osobowo z zamawiającym. Szczegóły w zapytaniu

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
POWIAT KRASNOSTAWSKI/ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRASNYMSTAWIE

Adres
Sobieskiego 3
22-300 Krasnystaw
lubelskie , krasnostawski

Numer telefonu
825763755

Fax
825763755

NIP
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360
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5641688352

Tytuł projektu
Szkoła nowych możliwości

Numer projektu
RPLU.12.04.00-06-0039/17-00

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/printview/1146360

9/9

