Informacje o ogłoszeniu
Termin składania ofert
do dnia 06-05-2019
Drukuj
Numer ogłoszenia
1179333
Edytuj
Status ogłoszenia
Zakończone
Treść ogłoszenia została zmieniona
1. Zmianie ulega zapis odnoszący się do warunków udziału w postępowaniu. Dotychczasowy zapis
"Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w
zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego"
zostaje zmieniony na "Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w
zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego".
Powyższa korekta nie wpływa na zmianę kryteriów oceny ofert. (19.04.2019r.)
2. Ze względu na fakt, że Zamawiający nie wymaga podania w warunku dopuszczającym do
postępowania wartości zamówień, a także w wyniku zmiany treści ogłoszenia z dnia 19.04.2019 r.
zmienia się następujący zapis odnoszący się do punktu "Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych
od Wykonawcy:
„1)a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu, wartości okresu wykonania oraz informacji o
podmiotach na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo
wykonanym zamówieniu.”
na następujący:
„1)a. wykaz wykonanych usług ich przedmiotu oraz informacji o podmiotach na rzecz których usługi
zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo wykonanym zamówieniu.” (26.04.2019 r.)
3. Ponadto zmienia się następujący zapis w zapytaniu ofertowym, dotyczący punktu "Kryteria oceny i
opis sposobu przyznawania punktacji" - Doświadczenie osób wykonujących usługę):
Dotychczasowy zapis: "Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:
a. 0-1 – 0 pkt
b. 2-3 – 20 pkt
c. Powyżej 3 – 40 pkt”
Zostaje zmieniony na następujący:
Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:
a. 0 – 0 pkt
b. 1 – 10 pkt
c. 2-3 – 20 pkt
d. Powyżej 3 – 40 pkt” (26.04.2019 r.)
4. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian w treści zapytania ofertowego Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 13.05.2019 r. (26.04.2019 r.)

Miejsce i sposób składania ofert
1. Sposób dostarczenia ofert
1) Ofertę należy złożyć zgodnie ze wzorem oferty, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego.
2) Zamawiający dopuszcza następujące sposoby dostarczenia ofert:
a. Osobiste dostarczenie oferty do Sekretariatu mieszczącego się w siedzibie Zamawiającego,
b. Przesłanie oferty na adres podany w pkt. 2.
3) Dopuszcza się także przesłanie oferty drogą elektroniczną na adres: muzeum@muzeum.torun.pl
lub za pomocą faksu na numer 56 622 40 29, przy czym wymagany jest skan oferty oznakowany
adnotacją „Za zgodność z oryginałem” i podpisem Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca jest
zobowiązany do dostarczenia oryginału oferty do siedziby Zamawiającego. Do przesłanej oferty drogą
elektroniczną należy załączyć dowód nadania pocztą lub kurierem.
2. Adres korespondencyjny Zamawiającego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
ul. Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
3. Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa dnia 6.05.2019 r. o godz. 13.00
Pod uwagę brana jest data i godzina wpływu oferty do Sekretariatu Muzeum.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
muzeum@muzeum.torun.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Agnieszka Tybus-Bugajska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
56 660 56 12 / 509 799 001
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem całego zamówienia jest wykonanie repliki armaty rewolwerowej Hotchkiss 37 mm oraz
dostarczenie jej do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie
Torunia.
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Celem zamówienia jest wyłonienie najkorzystniejszej oferty na wykonanie i dostawę repliki armaty
zgodnej z opisem zawartym w "Przedmiocie zamówienia".

Przedmiot zamówienia
Wykonana replika powinna być zgodna ze schematem oraz powinna być w jak największym stopniu
zbliżona do oryginału pod względem parametrów, wyglądu oraz mechanizmów działania, przy czym
rodzaj materiałów, z których są wykonane poszczególne elementy powinien być zgodny z modelem
historycznym.
1. Specyfikacja sprzętu
Replika armaty rewolwerowej Hotchkiss (Hotchkiss revolving cannon 37 mm) osadzona na
kazamatowej lawecie naściennej; kaliber: 37 mm; długość całkowita: 85 mm; długość lufy: 740 mm;
ilość luf: 5; masa: ok. 250 kg; magazynek (kaseta nabojowa) na 10 szt. kartaczy; Materiał stal,
mosiądz, drewno – zgodnie z modelem historycznym.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania repliki w skali 1:1 w stosunku do oryginału, z
zachowaniem proporcjonalności poszczególnych elementów.
2. Dostawa
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia repliki na swój koszt do siedziby Zamawiającego
(Ratusz Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń) lub w inne miejsce na terenie miasta
Toruń, które Zamawiający zobowiązany jest wskazać maksymalnie na 3 dni przed ustalonym
terminem odbioru. W przypadku niewskazania takiego miejsca w ww. terminie, obowiązuje dostawa
na adres siedziby Zamawiającego.
2) Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o planowanym terminie dostawy z
wyprzedzeniem co najmniej 3 (trzech) dni roboczych przed planowana dostawą.
3) Wymagane jest, aby przy dostawie obecni byli przedstawiciele stron.
4) Odbiór zostanie potwierdzony protokołem zdawczo-odbiorczym, podpisanym przez przedstawicieli
stron.
5) Dostarczony sprzęt powinien posiadać zabezpieczenie przez zabrudzeniem lub uszkodzeniem
mechanicznym.
6) W przypadku stwierdzonych usterek w przedmiocie zamówienia, uszkodzona replika zostanie od
razu zwrócona Wykonawcy.
7) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych jego zdaniem działań w celu
wykonania zamówienia oraz poniesienia wszystkich związanych z zamówieniem kosztów.
Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na dostarczony sprzęt na
okres 5 lat.
Kod CPV
37810000-9
Nazwa kodu CPV
Wyroby rękodzielnicze
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania umowy.
2. Ostateczny termin zakończenia realizacji zamówienia upływa po 5 miesiącach od dnia podpisania
umowy.
Załączniki





Załącznik nr 3
Załącznik nr 2
Załącznik nr 1
Zapytanie ofertowe
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

nie dotyczy
Wiedza i doświadczenie
Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat wykonał co najmniej 2 zamówienia w
zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.
Potencjał techniczny
nie dotyczy
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
nie dotyczy
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
nie dotyczy
Dodatkowe warunki
1) W postępowaniu udział mogą wziąć wyłącznie Wykonawcy, którzy na dzień składania ofert nie
podlegają wykluczeniu z postępowania:
a. nie są powiązani osobowo i kapitałowo z Zamawiającym - Wymagane jest złożenie stosownego
oświadczenia potwierdzającego brak w/w powiązań – we wzorze oferty.
b. Spełniają wszystkie warunki określone w zapytaniu ofertowym
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien
złożyć:
a. Wykaz wykonanych usług, ich przedmiotu, wartości, okresu wykonania oraz informacji o
podmiotach, na rzecz których usługi zostały wykonane wraz z poświadczeniami o prawidłowo
wykonanym zamówieniu;
b. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia.
2) W celu dokonania oceny zgodnie z kryterium doświadczenia wykonawca jest zobowiązany
do przedłożenia informacji dotyczącej doświadczenia osób skierowanych do wykonania
zamówienia wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi wykonanie zamówienia.
3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Opis kryteriów i ich waga
I. Cena - 60%
1) Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę brutto spośród wszystkich ofert spełniających
wymagania, otrzyma 60 pkt.
2) Pozostali Wykonawcy otrzymają punkty obliczone na podstawie poniższego wzoru:
Cena minimalna × 60 pkt ÷ cena badanej oferty
II. Doświadczenie osób wykonujących usługę - 40%
1) Na ocenę tego kryterium będzie miała wpływ liczba udokumentowanych zamówień wykonywanych
dla instytucji muzealnych bądź innych instytucji kultury przez osoby wskazane do realizacji
zamówienia w zakresie podobnym do tego, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania
(wykonanie repliki sprzętu artyleryjskiego).
2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:
a. 0-1 – 0 pkt.
b. 2-3 – 20 pkt
c. Powyżej 3 – 40 pkt

2. Sposób oceny ofert.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę punktów, stanowiących
sumę punktów przyznanych w poszczególnych kategoriach.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA MIASTA TORUŃ
Adres
Wały gen. Władysława Sikorskiego 8
87-100 Toruń
kujawsko-pomorskie , Toruń
Numer telefonu
56 611-88-40
Fax
56 611-88-42
NIP
8790001014
Tytuł projektu
Muzeum Twierdzy Toruń - adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne
Numer projektu
POIS.08.01.00-00-0156/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy
Nierozstrzygnięte – Inne
Opis
Postępowanie zostało unieważnione.
Powodem unieważnienia jest błąd zawarty w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym przez
Zamawiającego w Bazie Konkurencyjności. Zamawiający wprowadzając zmiany do treści ogłoszenia,
wydłużył termin składania ofert, ale informacja ta nie została bezpośrednio odnotowana w samym
ogłoszeniu, przez co pierwotnie założona data nie uległa zmianie.
W związku z powyższym, na podstawie pkt. 11 zapytania ofertowego, Zamawiający unieważnia
niniejsze postępowanie.

