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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:503838-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Sprzęt dydaktyczny
2019/S 207-503838

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
Adres pocztowy: ul. Jackowskiego 18
Miejscowość: Poznań
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 60-509
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
E-mail: zp@powiat.poznan.pl 
Tel.:  +48 618410686
Faks:  +48 618418823
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.powiat.poznan.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia przeznaczonego
do Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej w ZS nr 1 w Swarzędzu.
Numer referencyjny: ZP.272.00063.2019, ZP.ZD-00771/19

II.1.2) Główny kod CPV
39162110

mailto:zp@powiat.poznan.pl
www.bip.powiat.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
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II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia
przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:
1) zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt, z wyłączeniem pkt 2 poniżej;
2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaoferowane
a) tokarki uniwersalne (pozycja nr 1 opisu przedmiotu zamówienia),
b) tokarki uniwersalne (pozycja nr 2 opisu przedmiotu zamówienia),
c) frezarki konsolowe (pozycja nr 3 opisu przedmiotu zamówienia),
d) szlifierkę do płaszczyzn (pozycja nr 4 opisu przedmiotu zamówienia),
e) szlifierkę do wałków (pozycja nr 5 opisu przedmiotu zamówienia),
f) automatyczną przecinarkę taśmową (pozycja nr 6 opisu przedmiotu zamówienia).

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418

II.2.4) Opis zamówienia:
1. Dostawa, montaż, uruchomienie oraz szkolenie w zakresie obsługi i eksploatacji wyposażenia
przeznaczonego do Pracowni Obróbki Mechanicznej zlokalizowanej w Zespole Szkół nr 1 im. Powstańców
Wielkopolskich w Swarzędzu, os. Mielżyńskiego 5A.
2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:
1) zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt, z wyłączeniem pkt 2 poniżej;
2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaoferowane
a) tokarki uniwersalne (pozycja nr 1 opisu przedmiotu zamówienia),
b) tokarki uniwersalne (pozycja nr 2 opisu przedmiotu zamówienia),
c) frezarki konsolowe (pozycja nr 3 opisu przedmiotu zamówienia),
d) szlifierkę do płaszczyzn (pozycja nr 4 opisu przedmiotu zamówienia),
e) szlifierkę do wałków (pozycja nr 5 opisu przedmiotu zamówienia),
f) automatyczną przecinarkę taśmową (pozycja nr 6 opisu przedmiotu zamówienia).
3. Przedmiotowe zadanie w całości obejmuje swoim zakresem zakup wyposażenia, które będzie przeznaczone
dla placówki oświatowej, co Wykonawca winien uwzględnić przy wycenie elementów będących przedmiotem
niniejszego zamówienia.
4. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Rozwój infrastruktury Centrum Kształcenia
Praktycznego w Swarzędzu, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Wielkopolskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 134
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:
RPWP.09.03.04-30-0005/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Zamawiający:
a) wymaga wniesienia wadium w kwocie 20 000,00 PLN,
b) przewiduje możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 24aa ustawy Prawo
zamówień publicznych.

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 określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa minimalnych poziomów zdolności w zakresie niniejszego warunku udziału w
postępowaniu.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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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: 27/11/2019
Czas lokalny: 11:00

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: 27/11/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, POLSKA, sala 315, piętro III. Otwarcie ofert odbędzie
się za pośrednictwem platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan. Otwarcie ofert jest
jawne i nastąpi poprzez automatyczne odszyfrowanie ofert i ich odczytanie.

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

VI.3) Informacje dodatkowe:
Warunki udziału, podstawy wykluczenia oraz informacje o wymaganych dokumentach, a także informacje
dot.obowiązków wynikających z RODO zamieszczone zostały pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/
powiat_poznan

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan
mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
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VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wykonawcom w niniejszym postępowaniu przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy z
dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
22/10/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

