Warszawa: Dostawa znakowarki laserowej wraz z dodatkowym
wyposaŜeniem.
Numer ogłoszenia: 190491 - 2008; data zamieszczenia: 14.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze,
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 0 22 58 56 525, fax 0 22 58 56 565.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.abw.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa znakowarki laserowej wraz z
dodatkowym wyposaŜeniem..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia
jest dostawa znakowarki laserowej wraz z dodatkowym wyposaŜeniem (1 sztuka).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.43.61.00-6.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
•

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zamówienia mogą
ubiegać się wykonawcy, którzy: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności
lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają
niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej

wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2)
•

Spełnianie warunków oceniane będzie: spełnia - nie spełnia.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na potwierdzenie spełniania
wymagań, udziału w postępowaniu wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące
oświadczenia i dokumenty: 1. oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1
uPzp; 2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2
uPzp; 3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez wykonawcę. Ponadto na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania
określone przez zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty folder, broszurę lub inny dokument
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
zawierający opis parametrów techniczno - uŜytkowych (specyfikację).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.abw.gov.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Agencja
Bezpieczeństwa Wewnętrznego Biuro Administracyjno-Gospodarcze Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul Samochodowa 5..
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umoŜliwiający
przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o
sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy.
IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeŜeli
zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura
Administracyjno-Gospodarczego ABW 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze Przepustek..
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków
Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)
nr sprawy 8/II/2008
1.

Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
ul. Rakowiecka 2A, 00-993 Warszawa
Adres do korespondencji:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Samochodowa 5, 02-652 Warszawa
tel. 022 585 65 25 fax 022 585 65 65

2.

Tryb udzielenia zamówienia:
Przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655).

3.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa znakowarki laserowej wraz z dodatkowym
wyposaŜeniem.
Znakowarka laserowa na krysztale YAG z domieszką neodymu (impulsowy laser
neodymowy) pompowana miniaturową diodą półprzewodnikową umoŜliwiająca:
•
znakowanie metali, tworzyw sztucznych,
•
wytwarzanie matryc i stempli metalowych,
•
wycinanie etykiet ze wstęgi i ich znakowanie,
•
wykonywanie nieusuwalnych i niezmienialnych nadruków na wszystkich
rodzajach nośników elektronicznych (dyskietki, PEN-drive’y, twarde dyski), na
aparatach telefonicznych.

Lp.
1
2
3
4
5
6
7

Parametry techniczne wymaganej znakowarki
Typ lasera: na krysztale YAG z domieszką neodymu, pompowany diodą
Moc średnia lasera: min. 10W
Wiązka jednomodowa – średnica plamki laserowej nie większa niŜ 35 µm
Prędkość znakowania: min. 4 m/s
Pole robocze (zaleŜne od ogniskowej obiektywu): min. 110x110mm
Zasilanie: 220-230V, jednofazowe
Chłodzenie: powietrzem z otoczenia

8
9
10

Sterowanie przy pomocy komputera PC
Program do obsługi lasera z moŜliwością płynnego sterowania parametrami
Okulary ochronne – ze względu na zgodność urządzenia z klasą 4 bezpieczeństwa

Lp.
1

WyposaŜenie dodatkowe
Kolumna pionowa regulacji ręcznej z laserowym systemem pozycjonującym w osi
,,Z’’, zamocowana na dodatkowej podstawie z profili aluminiowych:
• MoŜliwość regulacji połoŜenia lasera w pionie: zakres do 300mm
• Dwie wiązki pilotujące widzialne (czerwona barwa światła) przecinające się
w miejscu ogniska wiązki roboczej, ułatwiające określenie połoŜenia
urządzenia względem materiału tak, aby wiązka znakowała w ognisku).
Przystawka umoŜliwiająca nadruk na etykietach i wstędze z roli:
• Przystawka łatwo zdejmowalna z moŜliwością znakowania przedmiotów
bezpośrednio na stole roboczym. Dokładność druku powinna umoŜliwiać
stosowanie mikrodruku, odczytywanego w powiększeniu, jak równieŜ do
zastosowania zabezpieczeń graficznych na róŜnego typu materiałach.
Ewakuator dymu zintegrowany z trzystopniowym układem filtrującym.

2

3

Oznaczenie wg CPV: 33436100-6 - lasery
Wymagany przez zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące od
dnia dostawy.
Miejsce dostawy: obiekt zamawiającego w Emowie k/W-wy.
4.

Opis części zamówienia, jeŜeli zamawiający dopuszcza składanie ofert
częściowych oraz informacja o dopuszczeniu ofert wariantowych:
1) Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie zezwala na składanie ofert wariantowych i wymaga złoŜenia
oferty zgodnej z opisem przedmiotu zamówienia, określonym w pkt. 3 niniejszej
s.i.w.z.

5.

Termin wykonania zamówienia:
Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków.
1) Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2) Spełnianie warunków oceniane będzie: ,,spełnia’’ - ,,nie spełnia’’.
7.

Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.
Na potwierdzenie spełniania wymagań, o których mowa w ww. pkt. 6 ppkt
1 wykonawca musi przedłoŜyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i
dokumenty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 uPzp –
zgodnie
z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 1 i 2 uPzp – zgodnie z załącznikiem nr 2 do s.i.w.z.;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie
wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę.

8.

Dodatkowe wymagania zamawiającego.
Na potwierdzenie, Ŝe oferowana dostawa spełnia wymagania określone przez
zamawiającego, wykonawca dołączy do oferty folder, broszurę lub inny dokument
w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę, zawierający opis parametrów techniczno – uŜytkowych (specyfikację).

9.

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje przekazywane będą pisemnie lub za pomocą faksu (022 58 56 565).

10.

Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami:
Artur Stankiewicz - numer telefonu 022 58 56 512.

11.

Termin związania ofertą:
Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.

12.

Opis sposobu przygotowania ofert:
1)
2)
3)

Wykonawcy przedstawią ofertę zgodnie z wymaganiami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia.
KaŜdy wykonawca przedłoŜy tylko jedną ofertę.
Oferta winna być napisana w języku polskim na maszynie do pisania,
komputerze lub inną czytelną techniką w sposób trwały wg formularza oferty -

załącznika
nr
1
do niniejszej specyfikacji.
4) W formularzu oferty wykonawca zobowiązany jest podać producenta / markę,
model oferowanego urządzenia oraz cenę oferty (zł brutto).
Do oferty wykonawca załączy wypełniony formularz specyfikacji technicznouŜytkowej oraz folder, broszurę lub inny dokument w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę,
zawierający opis parametrów techniczno – uŜytkowych (specyfikację).
5) Oferta musi zawierać wszystkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa
w punkcie 7 i 8 s.i.w.z.
6) Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez osobę(-y)
upowaŜnioną(-e) do reprezentowania firmy, wymienioną(-e) w rejestrze
handlowym firmy (wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) lub przez
upowaŜnionego przedstawiciela wykonawcy (wymagane jest dołączenie do
oferty pełnomocnictwa w formie pisemnej, w oryginale).
7) Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złoŜone wraz
z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.
8) Informacje zawarte w ofercie, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzegł, nie później niŜ w
terminie składania ofert, Ŝe nie mogą być one udostępniane, muszą być
oznaczone
klauzulą:
„NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA” i załączone
jako odrębna część niezłączona z jawną częścią oferty w sposób trwały.
9) Strony oferty powinny być ponumerowane, miejsca, w których wykonawca
wniósł poprawki winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
10) Wykonawca winien zamieścić ofertę w zaklejonej kopercie, która:
a) będzie zaadresowana na adres zamawiającego:
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
Biuro Administracyjno-Gospodarcze
Wydział Zamówień Publicznych
02-652 Warszawa, ul. Samochodowa 5
b) będzie posiadać oznaczenie: „Oferta na dostawę znakowarki laserowej,
nr sprawy 8/II/2008” oraz „Proszę nie otwierać przed posiedzeniem
komisji”. (W przypadku braku tych oznaczeń lub niewłaściwego zaadresowania
koperty, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z tego
powodu zdarzenia np.: omyłkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem
otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską
– za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert).
11) Poza oznaczeniami podanymi powyŜej, koperta winna posiadać nazwę i adres
wykonawcy, aby moŜna było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia
jej opóźnienia.
12) Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŜeniem
oferty.
13

Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:

1)

2)
3)
4)
5)

6)

14.

Ofertę naleŜy złoŜyć w Wydziale Zamówień Publicznych Biura
Administracyjno
- Gospodarczego ABW 02-652 Warszawa ul. Samochodowa 5 w Biurze
Przepustek.
Termin składania ofert upływa dnia 02.09.2008 r. o godz. 10.00.
W przypadku wysłania oferty pocztą liczy się data wpłynięcia oferty
do zamawiającego.
Oferta złoŜona po terminie, zostanie zwrócona wykonawcy bez otwierania.
Oferty zostaną otwarte w dniu 02.09.2008 r. o godz. 10.15 w Wydziale
Zamówień Publicznych BAG ABW w Warszawie przy ul. Samochodowej 5 (sala
konferencyjna).
W celu uczestniczenia w otwarciu ofert naleŜy zgłosić się, co najmniej 15 minut
przed wyznaczonym terminem otwarcia ofert na Biuro Przepustek z dokumentem
toŜsamości.

Opis sposobu obliczenia ceny:
1) Ceną oferty jest cena jednostkowa brutto oferowanej znakowarki laserowej,
o parametrach i wyposaŜeniu, zgodnym z opisem zawartym w pkt. 3 niniejszej
specyfikacji.
2) Ceną jednostkową brutto jest cena jednostkowa netto oferowanej znakowarki
laserowej powiększona o podatek VAT.
3) Przy obliczaniu ceny oferty naleŜy uwzględnić wartość oferowanego towaru, koszt
podatku VAT, transportu do miejsca dostawy, montaŜ i podłączenie do instalacji
elektrycznej ww. znakowarki, a takŜe przeszkolenie personelu zamawiającego.
4) Oferowana cena musi być stała i niezmienna w okresie realizacji umowy.
5) Cena oferty musi być wyraŜona w złotych polskich.

15.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert:
1) Oferty wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i które nie podlegają odrzuceniu, zostaną poddane
procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w niniejszej
specyfikacji.
2) Kryteria oceny ofert:
a) jedynym kryterium oceny ofert jest cena (100%).
b) liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena zostanie wyliczona
wg wzoru:
C min
C =
× 100 pkt
C bad
gdzie: C – liczba punktów moŜliwa do uzyskania w kryterium cena,
Cmin – najniŜsza cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cbad – cena oferty badanej nieodrzuconej.

3) Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który uzyska najwyŜszą ilość
punktów (100 pkt.).
16.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy, ogólne warunki umowy albo wzór umowy:

Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy
zawiera załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji.
17.

Informacja o formalnościach, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:
1)
2)
3)

18.

Zawarcie umowy z wykonawcą nastąpi w terminie nie krótszym niŜ 7 dni od
dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.
O terminie i miejscu podpisania umowy zamawiający powiadomi wykonawcę
w trybie roboczym.
Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze
sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile
umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.
W prowadzonym postępowaniu mają zastosowanie przepisy zawarte w dziale VI
Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej” z wyłączeniem przepisów
dotyczących odwołań i skarg.

19.

Podwykonawcy
Zamawiający Ŝąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, która
zostanie powierzona podwykonawcom.

20.

Integralną część specyfikacji stanowią nw. załączniki:
załącznik nr 1 – formularz oferty, wraz ze specyfikacją techniczno – uŜytkową,
załącznik nr 2 – formularz oświadczeń o spełnianiu warunków, o których mowa w
pkt 7 ppkt 1 i 2,
załącznik nr 3 – istotne postanowienia umowy, które będą wprowadzone do umowy.

Załącznik nr 1
do siwz
Nr sprawy: 8/II/2008

___________________ dnia
__________.2008 r.

FORMULARZ OFERTY

Składając w imieniu :
______________________________________________________________
__
ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa znakowarki laserowej
wraz z dodatkowym wyposaŜeniem, oferujemy realizację zamówienia za poniŜszą cenę:

Przedmiot zamówienia

Producent/marka
model
oferowanego Ilość
urządzenia

*Cena oferty
[zł brutto]

1

2

4

Znakowarka laserowa na
krysztale YAG z domieszką
neodymu (impulsowy laser
neodymowy) pompowana
miniaturową
diodą
półprzewodnikową.

3

1 sztuka

Gwarancja na powyŜszy sprzęt będzie wynosiła: _____ miesięcy.
1.

Zobowiązujemy się do realizacji zamówienia w terminie do 6 tygodni od dnia podpisania
umowy.

2.

Oświadczamy, iŜ parametry oferowanego towaru są zgodne z wymaganiami
zamawiającego.

3.

Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od dnia odbioru dostawy i dostarczenia
prawidłowo wypełnionej faktury.

4.

W przypadku dokonania wyboru naszej oferty, zobowiązujemy się do podpisania umowy
na warunkach określonych w s.i.w.z., w miejscu i terminie określonym przez
zamawiającego.

5.

Osobami upowaŜnionymi do podpisania umowy są:
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
....................

6.

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.

7.

Akceptujemy wszystkie postanowienia zamawiającego określone w s.i.w.z.

8.

Oferta wraz z załącznikami zawiera ...... stron ponumerowanych w kolejności.

* - cena oferty obejmuje wartość oferowanego towaru, koszt podatku VAT, transportu do
miejsca dostawy, montaŜ i podłączenie do instalacji elektrycznej ww. znakowarki, a takŜe
przeszkolenie personelu zamawiającego.

Załącznikami do oferty są:
1. formularz specyfikacji techniczno – uŜytkowej.
2. formularz oświadczeń o spełnianiu warunków, o których mowa w pkt. 7 ppkt 1 i 2
s.i.w.z.
3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert.
4. folder, broszura lub inny dokument w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, zawierający opis parametrów techniczno
– uŜytkowych (specyfikację).

_____________________________________
(podpis i pieczątka wykonawcy)

Załącznik nr 2
Nr sprawy: 8/II/2008

___________________ dnia _____________ .2008 r.
pieczątka firmowa wykonawcy

OŚWIADCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w imieniu firmy:
___________________________________________________________________________
_______________
(podać nazwę firmy)

oświadczamy Ŝe zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1.
2.
3.
4.

posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, który mówi,
Ŝe z postępowania wyklucza się:
 wykonawców, którzy w ciągu ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie
wykonując zamówienia lub wykonując je nienaleŜycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona
do dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem
okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
 wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem
sądu, jeŜeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,
 wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie,
rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem
o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu
osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału
w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,
 spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione
w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe za przestępstwo skarbowe
lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego,
 spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
 osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób








wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a takŜe
za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów
o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,
wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 pkt 1-3,
wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego
postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych
czynności, chyba Ŝe udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji,
wykonawców, którzy złoŜyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
wykonawców, którzy nie złoŜyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków lub złoŜone dokumenty zawierały błędy,
z zastrzeŜeniem art. 26 ust. 3,
wykonawców, którzy nie wnieśli wadium, w tym równieŜ na przedłuŜony okres związania ofertą,
lub nie zgodzili się na przedłuŜenie okresu związania ofertą.

________________________________________
(pieczątka i podpis wykonawcy)

Załącznik nr 3

Nr sprawy:
8/II/2008
§1
PRZEDMIOT UMOWY I TERMIN DOSTAWY
1.

Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa znakowarki laserowej oraz jej montaŜ
i

podłączenie

do

instalacji

elektrycznej,

a

takŜe

przeszkolenie

personelu

ZAMAWIAJĄCEGO
w zakresie prawidłowego uŜytkowania dostarczonego sprzętu.
2.

Dostawa przedmiotu umowy określonego w § 1 pkt. 1 nastąpi najpóźniej do dnia
…………………... 2008 r.
§2
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY

1.

Wartość przedmiotu umowy wynosi: …..……….....,….. PLN (brutto).
(słownie: ……………………………………………...…..……...złotych).

2.

Wartość ta jest stała i niezmienna w okresie realizacji umowy, obejmuje wartość
oferowanego towaru, podatek VAT oraz koszty transportu, montaŜ i podłączenie
urządzenia do instalacji elektrycznej, a takŜe przeszkolenie personelu.
§3
WARUNKI PŁATNOŚCI

1.

Płatność za wykonanie przedmiotu umowy będzie dokonana przez ZAMAWIAJACEGO
przelewem bankowym na konto WYKONAWCY na podstawie faktury VAT w ciągu 14
dni od dnia odbioru dostawy i dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury.

2.

Świadczenie uznaje się za spełnione w dniu wystawienia dokumentu finansowego
(polecenie przelewu) oraz przekazania go do banku celem realizacji.
§4
WARUNKI DOSTAWY

1.

Dostawa

towaru

nastąpi

na

adres:

……………………………………………………………………
2.

Przesyłka winna być zapakowana w sposób zwyczajowo przyjęty dla określonej grupy
towarowej, gwarantujący ochronę przed uszkodzeniami transportowymi.

§5
GWARANCJA
1.

WYKONAWCA gwarantuje, Ŝe przedmiot umowy jest wolny od wad, kompletny,
fabrycznie nowy – rok produkcji 2008 i gotowy do uŜycia. Ewentualne wady przedmiotu
umowy powstałe z winy WYKONAWCY, których ZAMAWIAJĄCY nie mógł stwierdzić
przy odbiorze, zostaną po zgłoszeniu niezwłocznie (nie dłuŜej niŜ w okresie 7 dni od
momentu powiadomienia przez ZAMAWIAJĄCEGO) usunięte przez WYKONAWCĘ na
jego koszt.

2.

WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU gwarancji na dostarczony towar na okres
………...
miesięcy.

3.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się z dniem zainstalowania i uruchomienia
urządzenia przez WYKONAWCĘ.

4.

Do dostarczonego towaru WYKONAWCA załączy instrukcję obsługi w języku polskim
oraz kartę gwarancyjną zawierającą typ urządzenia, numer seryjny, termin i warunki
waŜności gwarancji, nazwy, adresy, numery telefonów, numery faksów autoryzowanych
punktów serwisowych świadczących serwis gwarancyjny.

5.

Gwarancji podlegają wady materiałowe i konstrukcyjne, a takŜe niespełnienie
deklarowanych przez producenta funkcji uŜytkowych, które zostaną stwierdzone w
dostarczonym towarze.

6.

Z gwarancji wyłączone są uszkodzenia spowodowane przez niewłaściwe, tj. niezgodne
z instrukcją obsługi uŜytkowanie dostarczonego towaru.

7.

Trzykrotna ilość napraw gwarancyjnych jednej części w dostarczonym towarze stanowi
podstawę do wymiany urządzenia na nowe, wolne od wad.

8.

WYKONAWCA zobowiązuje się podjąć i dokonać naprawy w ciągu 48 godzin od
momentu zgłoszenia uszkodzenia w dostarczonym towarze. W przypadku niemoŜości
dokonania naprawy w wyŜej określonym czasie, WYKONAWCA zobowiązuje się do
dostarczenia na własny koszt towaru zastępczego o parametrach nie gorszych od
towaru naprawianego.

9.

Okres gwarancji będzie przedłuŜony o czas naprawy, a w przypadku wymiany
dostarczonego towaru na nowy, obowiązywać będą okresy gwarancyjne zgodne z ust.
2.

10. WYKONAWCA zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny oraz moŜliwość zakupu części
zamiennych w okresie minimum 10 lat po upływie czasu trwania gwarancji.
11. WYKONAWCA w ramach obsługi gwarancyjnej zobowiązany jest do dojazdów do
siedziby ZAMAWIAJĄCEGO, a o ile będzie to konieczne transportu uszkodzonego

towaru (jego elementów) do serwisu i z powrotem oraz obowiązkowych – okresowych
przeglądów technicznych.
12. Wszelkie pozostałe koszty związane z obsługą gwarancyjną takie, jak: dojazdy,
robocizna techników, części zamienne, obowiązkowe-okresowe przeglądy techniczne,
transport uszkodzonego towaru (jego elementów) do serwisu i z powrotem (o ile będzie
to konieczne), ponosi WYKONAWCA.
§6
KARY UMOWNE
1. Za zwłokę w realizacji dostawy przedmiotu umowy, WYKONAWCA moŜe być obciąŜony
karą w wysokości 0,1% wartości niedostarczonego towaru za kaŜdy dzień zwłoki, nie
więcej niŜ 10% wartości przedmiotu umowy określonej w § 2 pkt 1.
2. ZAMAWIAJĄCY moŜe Ŝądać zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości dostawy
w przypadku odstąpienia od umowy w całości lub części z przyczyn leŜących po stronie
WYKONAWCY.
3. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego
przekraczającego wysokość kar umownych.
4. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpienia od umowy w przypadku nie dostarczenia
przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od terminu dostawy określonego w § 1 pkt 2.
§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy Prawa zamówień publicznych.
2. Wszelkie spory sądowe rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby
ZAMAWIAJĄCEGO.
3. Zmiany, uzupełnienia oraz dodatkowe porozumienia dotyczące niniejszej umowy,
wymagają formy pisemnej pod rygorem niewaŜności.

Załącznik
do formularza oferty
Nr sprawy 8/II/2008
Producent / marka, model oferowanego urządzenia :_______________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Specyfikacja techniczno – uŜytkowa.
Wymagane parametry techniczne

Parametry oferowane

Typ lasera: na krysztale YAG z domieszką neodymu,
pompowany diodą
Moc średnia lasera: min. 10W
Wiązka jednomodowa – średnica plamki laserowej nie większa
niŜ 35 µm
Prędkość znakowania: min. 4 m/s
Pole robocze (zaleŜne od ogniskowej obiektywu): min.
110x110mm
Zasilanie: 220-230V, jednofazowe
Chłodzenie: powietrzem z otoczenia
Sterowanie przy pomocy komputera PC
Program do obsługi lasera z moŜliwością płynnego sterowania
parametrami
Okulary ochronne – ze względu na zgodność urządzenia z klasą
4 bezpieczeństwa

Wymagane dodatkowe wyposaŜenie
Kolumna pionowa regulacji ręcznej z laserowym systemem
pozycjonującym z osi ,,Z’’, zamocowana na dodatkowej
podstawie z profili aluminiowych:
• MoŜliwość regulacji połoŜenia lasera w pionie: zakres do
300mm
• Dwie wiązki pilotujące widzialne (czerwona barwa światła)
przecinające się w miejscu ogniska wiązki roboczej,
ułatwiające określenie połoŜenia urządzenia względem
materiału tak, aby wiązka znakowała w ognisku).
Przystawka umoŜliwiająca nadruk na etykietach i wstędze z
roli:
• Przystawka łatwo zdejmowalna z moŜliwością znakowania
przedmiotów bezpośrednio na stole roboczym. Dokładność
druku powinna umoŜliwiać stosowanie mikrodruku,
odczytywanego w powiększeniu, jak równieŜ do
zastosowania zabezpieczeń graficznych na róŜnego typu
materiałach.

WyposaŜenie oferowane

Ewakuator dymu zintegrowany z trzystopniowym układem
filtrującym.

Informację wytworzył: Artur Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 12.08.2008 r.

Warszawa,
18.09.2008 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę znakowarki
laserowej wraz z dodatkowym wyposaŜeniem – nr sprawy: 8/II/2008.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655), zamawiający zawiadamia o
wyborze oferty nw. wykonawcy:

Oferta nr 1
Mexpol-Trading Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmskiej 21.

Ww. wykonawca złoŜył ofertę, która uzyskała najwyŜszą ilość punktów – 100 pkt,
w kryterium oceny ofert – cena brutto – 100%.

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Informację wytworzył: Artur Stankiewicz
Data wytworzenia informacji: 18.09.2008 r.
Informację dodano: 2008-08-14 14:27:25
Informację zaktualizowano: 2008-09-18 15:25:35
Wprowadzający: Konrad Jankowski

