Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
19-07-2019

Termin składania ofert
01-08-2019

Numer ogłoszenia
1196512

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
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. 7.2.
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.
Adres korespondencyjny Zamawiającego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
ul. Rynek Staromiejski 1
87-100 Toruń
Termin złożenia oferty
Termin składania ofert upływa dnia 1.08.2019 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
509799001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem całego zamówienia jest:
a. Czterech modeli pancerzy zgodnych z opisem zawartym w pkt. 3.3.,
b. dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Torunia.
Modele powinny być w jak największym stopniu zbliżone do oryginału pod względem proporcji, wyglądu oraz mechanizmów działania, przy czym rodzaj materiałów, z których będą wykonane poszczególne elementy powinien gwarantować długotrwałą eksploatację modelu bez utraty
walorów ekspozycyjnych i użytkowych .

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Przedmiotem całego zamówienia jest dostawa:
a. Czterech modeli pancerzy zgodnych z opisem zawartym w pkt. 3.3.,
b. dostarczenie ich do siedziby Zamawiającego lub w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Torunia.
Modele powinny być w jak największym stopniu zbliżone do oryginału pod względem proporcji, wyglądu oraz mechanizmów działania, przy czym rodzaj materiałów, z których będą wykonane poszczególne elementy powinien gwarantować długotrwałą eksploatację modelu bez utraty
walorów ekspozycyjnych i użytkowych .

Przedmiot zamówienia
I. Specyfikacja sprzętu
1) Model wieży pancernej haubicy 21 cm H.P.T. 90 z Fortu I w Toruniu
a. przekrój lub wycinek przez (najlepiej) 3 kondygnacje wieży, z ukazaniem wnętrza wraz z mechanizmami (nieruchomymi) i konstrukcjami murowymi oraz przedpancerzem otaczającymi wieżę
b. wysokość modelu ok 1 m
2) Model wieży pancernej armaty 10,5 cm baterii doświadczalnej AB IV w Toruniu.
a. przekrój lub wycinek przez (najlepiej) 2 kondygnacje wieży, z ukazaniem wnętrza wraz z mechanizmami (nieruchomymi) i konstrukcjami murowymi oraz przedpancerzem otaczającymi wieżę
b. wysokość modelu ok 1 m
3) Model wieży armaty 10,5 cm baterii półpancernej SLB w Toruniu
a. przekrój przez jedną z trzech wież armat typu nadbrzeżnego na lawecie stałej z betonowym przedpiersiem
b. wysokość modelu ok. 80 cm
4) Model pancernego stanowiska obserwacyjnego artylerii P.B.St. 87
a. przekrój przez całe stanowisko, wraz z klatką schodową do pomieszczenia obserwacyjnego
b. wysokość modelu ok. 1 m
II. Dostawa
1) Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wykonanych przez siebie modeli na swój koszt do siedziby Zamawiającego (adres podany w pkt. 1.1) 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 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, uszkodzony model zostanie od razu zwrócony Wykonawcy.
7) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych jego zdaniem działań w celu wykonania zamówienia oraz poniesienia wszystkich związanych z zamówieniem kosztów.

Kod CPV
37810000-9

Nazwa kodu CPV
Wyroby rękodzielnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia
nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
za termin rozpoczęcia realizacji zamówienia przyjmuje się dzień podpisania umowy.
Ostateczny termin wykonania zamówienia: 15.12.2019 r.

Załączniki
wzór umowy
wzór oferty
zapytanie ofertowe

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
2) Wykonawca powinien wykazać, że wykonał co najmniej 2 zamówienia w zakresie zbliżonym do przedmiotu niniejszego zamówienia – wykonanie replik sprzętu artyleryjskiego.

Potencjał techniczny
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

Warunki zmiany umowy
Zmiana umownego terminu wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową będzie możliwa w przypadkach:
1) wstrzymania prac lub przerw w realizacji prac powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
2) zlecenia prac dodatkowych objętych zamówieniem dodatkowym, jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,
3) wystąpienia siły wyższej.
Ponadto zmiana umowy będzie możliwa w przypadkach:
1) zaistnienia, po zawarciu umowy, siły wyższej, przez którą na potrzeby niniejszego warunku, rozumieć należy zdarzenie zewnętrzne wobec łączącego Strony stosunku prawnego: - o charakterze niezależnym od stron, którego strony nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy,
którego nie można uniknąć ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, którą można przypisać drugiej stronie. Za siłę wyższą warunkującą zmianę umowy uważać się będzie w szczególności: powódź, pożar, inne klęski żywiołowe, nagłe załamania
warunków atmosferycznych, nagłe przerwy w dostawie energii elektrycznej;
2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia Stron;
3) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie lub w załącznikach do umowy, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisów
przez Strony;
4) zaistnienia okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi bądź okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy – zmianie
mogą ulec termin realizacji umowy bądź terminy wynikające z harmonogramów płatności,
5) zmiana w zakresie technologii – jeżeli proponowane materiały i technologia będą lepiej spełniały warunki wymagane dla realizacji zamówienia;
6) gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacja istotnych
warunków zamówienia – Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności w zakresie zmiany przedmiotu zamówienia, terminu realizacji.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien złożyć:
a. Wykaz wykonanych usług ich przedmiotu 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.

Zamówienia uzupełniające
nie dotyczy

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Opis kryteriów i ich waga
1. 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
2. Doświadczenie osób wykonujących usługę - 40%
1) Na ocenę tego kryterium będzie miała wpływ liczba udokumentowanych zamówień wykonywanych przez osoby wskazane do realizacji zamówienia w zakresie podobnym do tego, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania.
2) Doświadczenie punktowane będzie na następującej zasadzie:
a. 0 – 0 pkt
b. 1 – 10 pkt
c. 2-3 – 20 pkt
d. Powyżej 3 – 40 pkt
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
Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń
e-mail: figfan@wp.pl
Data wpływu oferty: 26.07.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 53.100,00 zł

Pełna lista podmiotów
Paweł Siemiński
ul. Reymonta 4/33, 87-100 Toruń
e-mail: figfan@wp.pl
Data wpływu oferty: .26.07.2019r.
Kwota brutto za wykonanie zadania: 53.100,00 zł

