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Ogłoszenie nr 500294293-N-2018 z dnia 07-12-2018 r. Muzeum Okręgowe w Toruniu:
Wykonanie i dostawa replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy
Toruń – czwarte postępowanie
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia
publicznego
Zamów
ienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii EuropejskiejÂ
takÂ
Nazwa projektu lub programuÂ
„Muzeum Twierdzy Toruń – adaptacja budynku Koszar Bramy Chełmińskiej na cele muzealne”
w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, oś
priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr
POIS.08.01.00-00-0156/17-00. Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie
Zamówień Publicznych:
takÂ
Numer ogłoszenia: 621815-N-2018 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało
zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
n
ie

Â
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny
87124367900000, ul. ul. Rynek StaromiejskiÂ 1, 87100 Â Toruń, woj. kujawsko-pomorskie,
państwo Polska, tel. 056 622-70-38, e-mail
muzeum@muzeum.toru
n.pl
, faks .Â
Adres strony internetowej (url): bip.muzeum.torun.plÂ
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: In
ny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Â
Wykonanie i dostawa replik mundurów historycznych do wystawy stałej w Muzeum Twierdzy
Toruń – czwarte postępowanie II.2) Rodzaj zamówienia:Â
Usługi II.3) Krótki opis przedmiotu zamówieniaÂ (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw,
usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
Â
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane:
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Â
Przedmiotem zamówienia jest: - wykonanie 21 replik mundurów, zgodnie z opisem
zamieszczonym w załączniku nr 1 do specyfikacji, - dostawa do siedziby Zamawiającego lub w
miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Torunia. Mundury należy wykonać z
materiałów nowych, określonych w załączniku nr 1, zgodnie ze wzorami określonymi w
Szczegółowej specyfikacji. Istotne jest dokładne skopiowanie wskazanych wzorów przy użyciu
współcześnie produkowanych materiałów. Mundury powinny być wykonane starannie, w
sposób umożliwiający ich ekspozycję oraz noszenie przez animatorów w ramach działań
edukacyjnych. Materiały i galanterię dobiera Wykonawca; powinny być maksymalnie zbliżone
do oryginalnych. Dostawa zamówienia – na adres siedziby Zamawiającego – Ratusz
Staromiejski, Rynek Staromiejski 1, 87-100 Toruń lub inne miejsce wskazane przez
Zamawiającego na terenie miasta Toruń. Zamawiający wskaże inne miejsce dostawy
maksymalnie na 3 dni przed ustalonym terminem odbioru – częściowego i końcowego. W
przypadku braku takiego wskazania obowiązuje dostawa na adres siedziby Zamawiającego.
Dostarczone umundurowanie powinno posiadać zabezpieczające przez zabrudzeniem lub
uszkodzeniem mechanicznym pokrowce, w przypadku butów wymagane jest dostarczenie ich w
kartonach, w przypadku odzieży łącznie z pokrowcami powinny być wieszaki. Pozostałe, nie na
stałe związane z odzieżą elementy galanterii, powinny być opakowane odrębnie, w celu
zabezpieczenia przez zabrudzeniem i zniszczeniem. Wszystkie opakowania powinny być
opisane. Sposób opisu należy ustalić wcześniej z Zamawiającym. Dostawa może odbywać się
sukcesywnie maksymalnie raz w miesiącu. Wykonawca zgłaszając gotowość do dokonania
odbioru częściowego zobowiązany jest do dostawy przynajmniej 3 pełnych kompletów
umundurowania, zgodnie z opisem w punktach zamieszczonych w załączniku nr 1 (nie jest
wymagane zachowanie kolejności punktów). Zamawiający będzie dokonywał odbiorów
częściowych. W przypadku stwierdzonych usterek w przedmiocie zamówienia, zwrócony
zostanie cały komplet. Odbiór końcowy zamówienia odbędzie się zgodnie z zasadami
określonymi u ppkt. 3.2.7. Potwierdzeniem wszystkich czynności odbiorczych będzie pisemny
protokół podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Szczegółowe zasady
dokonywania odbiorów są określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do
specyfikacji. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszystkich niezbędnych jego
zdaniem działań w celu wykonania zamówienia oraz poniesienia związanych z tym kosztów. I
I.4) Informacja o częściach zamówienia:
Â
Zamówienie było podzielone na części:Â
nie II.5) Główny Kod CPV:Â 37810000-9
SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB
UDZIELENIA ZAMÓWIENIAÂ
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu
zakupówÂ
nie III.3) Informacje dodatkowe:Â
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA
07/11/2018Â
ZAMÓWIENIA:Â
IV.2) Całkowita wartośćWartość
zamówienia
bez VAT
Â 110100Â
Waluta
Â PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:Â 1Â
w tym:Â
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:Â 1Â
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liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:Â 0Â
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:Â 0Â
liczba ofert otrzymanychIV.4)
drogą
LICZBA
elektroniczną:Â
ODRZUCONYCH
0
OFERT:Â
IV.5) NAZWA I ADRES Zamówi
WYKON
nie
Nazwa wykonawcy: FHU Arkadiusz DominiecÂ
Email wykonawcy:
adominiec@wp.pl Â
Adres pocztowy: ul. Czarna 29Â
Kod pocztowy: 43-100Â
Miejscowość: TychyÂ
Kraj/woj.: śląskieÂ
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak
Wykonawca pochodzi znie
innego państwa członkowskiego
Wykonawca
Uniipochodzi
Europejskiej:
znie
innego
Cena wybranej oferty/wartość
135000.00Â
umowyÂ
Oferta z najniższą ceną/kosztem 135000.00Â
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 135000.00Â
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwaÂ
Wykonawca przewiduje nie
powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowaIV.8)
część
Informacje
zamówienia,
dodatkowe:
jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawc
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawnaÂ
Postępowanie prowadzone jest w trybieÂ przetargu nieograniczonego Â na podstawie art. 39
Â ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybuÂ
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.Â
Wybrano ofertę najkorzystniejszą
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