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Ogłoszenie

Numer

2021-580-43602

Id

43602

Powstaje w kontekście projektu

RPSW.01.01.00-26-0001/17 - CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE INTELIGENTNYCH 
SPECJALIZACJI REGIONU ŚWIETOKRZYSKIEGO

Tytuł

CENWIS-CENTRUM NAUKOWO-WDROŻENIOWE 
INTELIGENTNYCH SPECJALIZACJI REGIONU 
ŚWIETOKRZYSKIEGO współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1. 
„wsparcie infrastruktury B+R” Osi 1 „Innowacje i nauka” 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020

Warunki zmiany umowy

6.�Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie przedmiotu 
zamówienia w sytuacji gdy urządzenia wchodzące w jego zakres zostaną wycofane z rynku przez 
producenta, a wykonawca zaproponuje urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach jak 
wymagane w opisie przedmiotu zamówienia bez zmiany ceny.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-04-19
1. Zapytanie ofertowe
2. Załącznik nr 1 do Zapytania - Formularz ofertowo-cenowy
3. Załącznik nr 2 do zapytania - oświadczenie o braku powiazań osobowych i kapitałowych z Zamawiajacym
4. Załącznik nr 3 do zapytania- Wzór umowy

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

2021-04-19

Data ostatniej zmiany

2021-04-19

Termin składania ofert

2021-04-28

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Politechnika Świętokrzyska 
al. Tysiąclecia Państwa Polskiego  7
25-314 Kielce
NIP: 6570009774

Osoby do kontaktu

Agnieszka Nietrzpiel
tel.: -
e-mail: anietrzpiel@tu.kielce.pl

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Układ do pobierania asfaltu 

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria
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Dostawy inne

Opis

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa fabryczne nowego układu do pobierania asfaltu z ekstraktora ultradźwiękowego Infratest
Wymagane parametry aparatury:
 �Przystawka do ekstraktora automatycznego ultradźwiękowego mocowana do komory ekstraktora, 
służy do napełniania komory roztworem pozostającym po badaniu gęstości w piknometrach 
 �Pojemnik wykonany ze stali nierdzewnej i wymiennej siatki o oczku 0,063 mm stosowany łącznie z 
przystawką do pracy przy otwartych drzwiach komory przemywania
 �Pojemnik do mycia drobnych elementów w komorze przemywania 20%
 �Lejek z szybkozłączką do napełniania wirówki ekstraktora Ultradźwiękowego
 �Urządzenie fabrycznie nowe
 �Osprzęt musi być kompatybilny z ekstraktorem ultradźwiękowym INFRATEST 20-1100
 �Gwarancja minimum 12 miesięcy

Okres gwarancji

12 miesięcy

Kody CPV

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

świętokrzyskie

Powiat

Kielce

Gmina

Kielce

Miejscowość

Kielce

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ
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Wiedza i doświadczenie

Opis

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 
krótszy – w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę odpowiadającą 
przedmiotowi zamówienia o wartości nie niższej niż 12 000,00 zł.

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu oraz  braku podstaw do 
wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą:
1. Wykaz dostaw wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, wraz z podaniem 
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane 
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane 
należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawa była wykonywana, a w przypadku świadczeń okresowych 
lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. 
2. Oświadczenie Wykonawcy w zakresie braku powiazań osobowych lub kapitałowych z 
Zamwaiającym

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

TAK

Opis

Cena – 60% Ocena ofert, z punktu widzenia tego kryterium, będzie obliczana jako stosunek wartości 
najniższej ceny do wartości z oferty badanej z uwzględnieniem wagi za to kryterium, wg. wzoru:   
C =    (Najniższa cena spośród złożonych ofert / Cena badanej oferty) x 100 x 60%
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Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Okres gwarancji – 40% Ocena dokonana zostanie w następujący sposób: 
- za udzielenie gwarancji na okres 12 miesięcy - 0 punktów
- za zwiększenie okresu gwarancji do 24 miesięcy - 20 pkt
- za zwiększenie okresu gwarancji do 36 miesięcy - 40 pkt

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-04-19 - data opublikowania

-> 2021-04-28 - termin składania ofert

-> ????-??-?? - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


