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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
04-07-2019

Termin składania ofert
11-07-2019

Numer ogłoszenia
1191621

Status ogłoszenia
Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy przesłać do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, w postaci skanu
podpisanych załączników na adres: m.dowgiallo@zamekryn.pl do końca dnia (godzina 23:59) 11.07.2019
(decyduje data wpływu oferty). Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
m.dowgiallo@zamekryn.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Magdalena Dowgiałło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
515 062 793

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby rozbudowy kompleksu
spa&wellness.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: giżycki Miejscowość: Ryn
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191621
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Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby rozbudowy kompleksu spa&wellness.

Przedmiot zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Kod CPV
45223800-4

Nazwa kodu CPV
Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia
Maksymalny termin realizacji zamówienia: do 28 lutego 2020r.

Załączniki
Zapytanie z załącznikami

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Wiedza i doświadczenie
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Potencjał techniczny
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191621
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Dodatkowe warunki
Opisane w zapytaniu załączonym do ogłoszenia.

Warunki zmiany umowy
a) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy z wybranym Wykonawcą w stosunku
do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, wynikających w szczególności ze zmian
rozporządzeń i przepisów oraz innych dokumentów mających wpływ na realizację w przypadku, gdy zmiana
nie prowadzi do modyfikacji charakteru umowy i spełnione zostały łącznie następujące warunki:
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie,
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z
należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
b) Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Wykonawcą będą dokonywane
wyłącznie w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem
nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Załączniki niezbędne do złożenia przez Wykonawcę warunkujące Jego udział w postępowaniu:
a) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym, który
stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
b) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań z pkt. 5.1 według wzoru
stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
c) Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o zdolności do wykonywania zamówienia
według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3, na które składa się potwierdzenie przez Wykonawcę:
- uprawnień do wykonywania działalności lub czynności określonej zapytaniem ofertowym,
- niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
- stabilnej sytuacji finansowej i ekonomicznej przedsiębiorstwa pozwalającej na prawidłowe wykonanie
zamówienia.
- spełnienia warunków udziału w postępowaniu
d) Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty wydruk/specyfikację techniczną sprzętu potwierdzającą
spełnienie wymogów technicznych stawianych w zapytaniu (wzór własny wykonawcy).
e) Wykonawca dołącza do oferty skany listów referencyjnych/poświadczeń należytego wykonania usługi
potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór własny wykonawcy)

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Przedłożone oferty będą podlegały ocenie na podstawie następujących kryteriów:
Kryterium 1 – cena netto - waga 85% = 85 pkt
Wartość punktowa wyliczona zostanie następująco:
Cena netto: Wartość punktowa kryterium „Cena netto” wyliczana wg wzoru:
Najniższa wartość oferty netto wśród otrzymanych ofert / Wartość netto wskazana w badanej ofercie *85 pkt
Kryterium 2 - Gwarancja – waga maksymalna 15 pkt
Okres gwarancji:
powyżej 24 do 36 m-cy - 5 pkt,
powyżej 36 do 48 m-cy - 10 pkt
powyżej 48 m-cy 15 pkt

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191621
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Zapewnienie 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie elementy wyposażenia dostarczane w ramach
zamówienia jest obowiązkowe, spełnienie kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia wykonawcy.

Wykluczenia
Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo
lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne
powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i
przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
MAZURSKIE CENTRUM KONGRESOWO - WYPOCZYNKOWE "ZAMEK RYN" SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres
pl. Wolności 2
11-520 Ryn (miasto)
warmińsko-mazurskie , giżycki

Numer telefonu
48874297000

Fax
+48874297001

NIP
7393112796

Tytuł projektu
Internacjonalizacja usług Hotelu Zamek Ryn poprzez rozbudowę infrastruktury spa&wellness

Numer projektu
RPWM.01.04.04-28-0005/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/printview/1191621
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Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena
Sebastian Pasturek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS Produkt Sebastian Pasturek, ul.
Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka
Oferta złożona 11.07.2019 r.
Cena oferty brutto - 770937,70 zł

Pełna lista podmiotów
Sebastian Pasturek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą AS Produkt Sebastian Pasturek, ul.
Dojazdowa 4, 87-103 Mała Nieszawka
Oferta złożona 11.07.2019 r.
Cena oferty brutto - 770937,70 zł
Ilość otrzymanych punktów wg kryterium oceny ofert - 90 pkt
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