OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
NR ZAMÓWIENIA: ZP-FB BIT/01/2018
DOSTAWA FEMTOSEKUNDOWEGO LASERA DPSS

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Fundacja Badawcza „Bałtycki Instytut Technologiczny” w Gdyni
Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia
tel. 664 038 368
e-mail: office@baltech-gdynia.pl
NIP: 5862304172
REGON: 363817375
KRS: 0000604620
2.

Określenie trybu zamówienia: Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz.
U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej „ustawą PZP”.

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.baltech-gdynia.pl

4.

Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa femtosekundowego lasera DPSS.

5.

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia:
Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach
wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP

6.

Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych

7.

Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

8.

Termin wykonania zamówienia: Zamawiający wymaga realizacji zamówienia nie później niż 100
dni od daty zawarcia umowy.

9.

Informacja o warunkach udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
9.1) nie podlegają wykluczeniu;
9.2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) sytuacji finansowej. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, a suma gwarancyjna opiewa na kwotę nie niższą niż 250
000,00 PLN (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy, 00/100).
b) zdolności technicznej lub zawodowej. wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: wykonał – w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 5 (pięć)
dostaw o wartości co najmniej 100 000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy, 00/100) brutto
każda;

10. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania;
b) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu;
c) Oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej.
11. Informację na temat wadium:
a) Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w kwocie 7 000 PLN (słownie: siedem
tysięcy złotych).
b) Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert, określonym w
ogłoszeniu o zamówieniu.
c) Formy, okoliczności i zasady wniesienia wadium, jego zwrotu, ponownej wpłaty,
przepadku itd. są określone w art. 45 oraz art. 46. ustawy PZP.
d) Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób
nieprawidłowy, zostanie odrzucona.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) Cena 60%
b) Termin dostawy 40%
13. Termin składania ofert: 12.07.2018 do godz.10.00
14. Adres, na który oferty muszą zostać wysłane: Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia, e-mail:
office@baltech-gdynia.pl
15. Język, w jakim należy sporządzić oferty: polski lub angielski.
16. Termin związania ofertą: 30 dni.
17. Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Wykonawca nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
18. Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
19. Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej:
Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
20. Informację o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub
art. 134 ust. 6 pkt 3:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7
lub art. 134 ust. 6 pkt 3 Ustawy Pzp.

