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Kutno, dnia 2 lipca 2012 roku

OGŁOSZENIE
O WSZCZĘCIU POSTEPOWANIA PRZETARGOWEGO
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA
NOWYCH USŁUG – III etap

Zamawiający:
MPC Magdalena Oleksiewicz
Plac Wolności 6
99-300 Kutno

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego i budżetu państwa
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1. Nazwa i adres Zamawiającego:
MPC Magdalena Oleksiewicz
Plac Wolności 6
99-300 Kutno
NIP: 9710044827
Regon: 473080509
2. Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg realizowany zgodnie z zasadami równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości –
zgodnie z Rozdziałem II „Udzielanie zamówień, których wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 14.000 euro” „Zasad udzielania zamówień dla wnioskodawców /beneficjentów
realizujących projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013”.
3. Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej RPO WŁ

"Wzrost konkurencyjności firmy MPC Magdalena Oleksiewicz poprzez działania modernizacyjne
prowadzące do wdrożenie nowych usług "
4. Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt
Oś priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość,
III.6 Rozwój mikro- i małych przedsiębiorstw
5. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń służących do wdrożenia nowych usług – Etap III
Etap ten obejmuje zakup następującego sprzętu:
I.

Przecisk + sprężarka – 1 szt.

II.

Agregat prądotwórczy – 1 szt.

III.

Otwornica – 1 szt.

Szczegółowy opis wymaganych parametrów technicznych znajduje się w załączniku nr 2 do SIWZ –
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Oferent jest zobowiązany do złożenia oferty zgodnie z wzorem załącznika nr 1 do SIWZ –
FORMULARZ OFERTY

6. Opis sposobu obliczania ceny
Ocena wg kryterium ceny - ranga kryterium - 100%
Kryterium cena – obliczana jest wg wzoru:
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najniższa cena
C = -------------------

x 100

oferowana cena
Cena oferty ocenianej
a) Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych.
b) Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
c) 1% odpowiada 1 punktowi przyjętemu do oceny.
7. Opis kryteriów, którymi Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej
oferty wraz z podaniem znaczenia kryteriów i sposobu ofert;
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena – 100%. Ponadto Oferent musi spełnić kryteria określone w
punkcie 10.
8. Termin wykonania zamówienia
Do 31.08.2012r.
9. Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert
a) Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie
wszystkich ofert lub oferty złożonej przez danego Wykonawcę.
b) Oferta musi spełniać następujące wymogi:


musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do
pisania, komputerze lub ręcznie długopisem;



formularz oferty i wszystkie dokumenty (szczegółowy opis urządzeń proponowanych urządzeń
oraz dokumenty złożone na załączonych do SIWZ wzorach) muszą być podpisane; za
podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką

imienną przez osobę(-y)

upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w
dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;


poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, muszą być parafowane
własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) ofertę;


Zaleca

załączniki i dokumenty należy sporządzić wg wzorów i wymogów SIWZ .
się

ponumerowanie

stron

oferty

wraz

z

załącznikami,

w sposób trwały wszystkich kart oferty i załączników.
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W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone
pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
notariusza) określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji
Wykonawcy. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie (konsorcja) do oferty należy
załączyć pełnomocnictwo.



W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których
Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania,
muszą być oznaczone klauzulą: “Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U.z 2003 nr 153
poz. 1503 z późn. zm.)” i zaleca się wydzielenie w złożonej ofercie.



Załączona do oferty kopia wymaganego dokumentu musi być poświadczona za zgodność z
oryginałem (podpis + pieczęć imienna) przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy –
podpisującego ofertę.



Zamawiający będzie żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii
dokumentu, w przypadku, gdy załączona do oferty kopia zostanie uznana przez
Zamawiającego za nieczytelną lub budzącą wątpliwości, co do jej prawdziwości.



We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza
złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci, np.: nazwa firmy, siedziba lub czytelny podpis w
przypadku pieczęci imiennej.

c) Opakowanie oferty:


Ofertę należy złożyć w siedzibie MPC Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6 w Kutnie, w
trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym otwarcie i zapoznanie się z
treścią oferty przed upływem terminu składania ofert.



Opakowanie należy opisać nazwą przedmiotu i opisem „Postępowanie przetargowe na
dostawę urządzeń służących do wdrożenia nowych usług – III etap”



W przypadku oferty wspólnej należy wymienić z nazwy z określeniem siedziby – wszystkie
podmioty składające ofertę wspólną z zaznaczeniem pełnomocnika.

d) Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2012r.o godz. 16.00. W przypadku przesłania
oferty pocztą, o zachowaniu terminu do złożenia oferty decyduje data i godzina doręczenia
oferty przez pocztę do siedziby Zamawiającego.
e) Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.
f)

Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert.

g) Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 16.07.2012 o godz. 16.00
h) Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
i)

Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące ceny i terminu wykonania zamówienia zawartych w ofertach.
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j)

Informacje, o których mowa w pkt. h) i), przekazuje niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli
obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek.

k) Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyn
10. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych
warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, udokumentowane odpisem z Krajowego
Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia,
c) dysponują

niezbędnym

przedstawią pisemne

potencjałem

technicznym

do

wykonywania

zamówienia

lub

zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału

technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
d) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, przy
założeniu, że zapłata za wykonanie zamówienia dokonana będzie do 14 dni od dostarczenia
zamówienia i faktury do siedziby Zamawiającego,
f)

którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący braku podstaw do wykluczenia z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art.
24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

11. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami
a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują drogą elektroniczną lub pisemnie (przesyłką
kurierską/osobiście)
Adres e-mail Zamawiającego: kontakt@ip-systems.pl
Adres kontaktowy: MPC Magdalena Oleksiewicz, Plac Wolności 6 99-300 Kutno
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami jest:
Andrzej Jujka, Tel. 604 672 718 e-mail: andrzej@ip-systems.pl
b) Każda ze stron na żądanie drugiej potwierdza fakt otrzymania oświadczenia, wniosku,
zawiadomienia lub informacji.
c) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o
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wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie
później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
d) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po
upływie terminu składania wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może
udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
e) Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał
specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli
specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
f)

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano
specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na
stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

g)

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej
do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie
zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym
Wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz
zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków
zamówienia jest udostępniana na tej stronie.

12. Termin związania z ofertą
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wzory formularzy do złożenia przesz Oferentów
oraz wzór umowy dla Wykonawcy na realizacje zlecenia, znajdują się w dokumencie pn:
„SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA DOSTAWĘ URZĄDZEŃ SŁUŻĄCYCH DO WDROŻENIA NOWYCH USŁUG – III etap”
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego www.ip-systems.pl jako załącznik
do ogłoszenia , a także w siedzibie firmy MPC Magadalena Oleksiewicz
w Kutnie przy Placu Wolności 6
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