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Ogłoszenie

Numer

2021-17913-35995

Id

35995

Powstaje w kontekście projektu

RPWM.01.05.02-28-0031/18 - Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego "Turowski 
Młyn"

Tytuł

Dostawa urządzeń przemysłowych i innego wyposażenia 
budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i 
leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 
1/1

Warunki zmiany umowy

1.�Zamawiający przewiduje zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie dopuszczonych przez Zamawiającego zmian określonych 
w ust. 2 oraz w zakresie przewidzianym w art. 144 ustawy Pzp
2.�Zamawiający określa następujący zakres przewidywanych zmian umowy:
1)�zmiana wynagrodzenia:
a)�w przypadku ustawowej zmiany przepisów dotyczących procentowej stawki podatku od towarów i usług - 
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto, - zmiana wynagrodzenia nastąpi o kwotę wynikającą z różnicy 
między dotychczasową, a nową stawką podatku od towarów i usług
2)�zmiana terminu realizacji w wyniku:
a)�działania Siły Wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia lub okoliczności; nie uważa się za czynnik zakłócający 
wpływ czynników atmosferycznych w czasie realizacji robót, który przy składaniu ofert musi być 
normalnie brany pod uwagę (wyjątek stanowią przeszkody atmosferyczne o charakterze katastrof), - 
wystąpienie tych zdarzeń lub okoliczności uniemożliwia wykonanie dostaw w sposób zgodny z opisem 
przedmiotu zamówienia. Udowodnienie okoliczności spoczywa na stronie, która wnioskuje o zmianę 
terminu wykonania zamówienia. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę terminów określa charakter siły 
wyższej uniemożliwiającej realizację umowy w terminie, okoliczności oraz termin jej zaistnienia,
b)�Konieczność wprowadzenia zmiany terminu dostawy wyposażenia  na późniejszy wynikający z 
rozprzestrzeniania się COVID-19, w tym z występujących ograniczeń w transporcie oraz wydłużonego 
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przestoju w pracy niektórych zakładów produkcyjnych, wpływających na  opóźnienia w dostawach 
produktów.

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-03-05
1. zalacznik nr 1 lokalizacja urządzeń
2. Załącznik nr 2 oswiadczenie o wykluczeniu
3. Załącznik nr 3 oswiadczenie spelnienie warunkow
4. Załącznik nr 4 Formularz oferty
5. Załącznik nr 5 projekt umowy
6. COIN zaproszenie do skaldania ofert wyposazenie i inne

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

TAK

Data opublikowania ogłoszenia

2021-03-05

Data ostatniej zmiany

2021-03-05

Termin składania ofert

2021-03-15

Planowany termin podpisania umowy

2021-03

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

COIN Krzysztof Bucholski
Odkryta 36A/78
03-140 Warszawa
NIP: 1130115423

Osoby do kontaktu

Krzysztof Bucholski
tel.: 603907085
e-mail: k.bucholski@coin.com.pl

Części zamówienia

Część: 1
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Tytuł części 1

1)�podział na części określa zaproszenie do składania ofert

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE

Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Dostawy inne

Opis

1.�Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń przemysłowych i innego wyposażenia budynku 
gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej - Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. 
Kozłowo, dz. nr 1/1.
2. Zakres robót:
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert na 
dowolną
ilość części zamówienia.
Ocena ofert w zakresie poszczególnych części będzie niezależna od siebie. Odrzucenie oferty 
Wykonawcy w
zakresie jednej części nie powoduje automatycznego odrzucenia jego oferty w zakresie innej części.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną lub większą liczbę 
wymienionych
w niniejszej specyfikacji części zamówienia wg następującego porządku:
1)�Część 1. Dostawa i montaż zgrzewarki do folii.
2)�Część 2. Dostawa, montaż wózka jezdnego do przechowywania i transportu ziół z kompletem tac 
suszarnianych.
3)�Część 3. Dostawa i montaż szatkownicy.
4)�Część 4. Dostawa i montaż kompletnego zestawu prasy ślimakowej do tłoczenia oleju.
5)�Część 5. Dostawa i montaż nalewarki próżniowej- 4 dysze.
6)�Część 6. Dostawa i montaż młynu koloidalnego.
7)�Część 7. Dostawa i montaż młynu do granulatu.
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8)�Część 8. Dostawa i montaż zestawu mebli laboratoryjnych.
9)�Część 9. Dostawa i montaż mebli biurowych.
10)�Część 10. Dostawa i montaż maszyny do cięcia ziół.
11)�Część 11. Dostawa i uruchomienie komputera stacjonarnego.
12)�Część 12. Dostawa laptopa.
13)�Część 13. Dostawa i uruchomienie laserowej drukarki (funkcja xero, skaner).
14)�Część 14. Dostawa i montaż  automatu dozującego.
Lokalizację miejsca montażu przedstawiono w załączniku nr 1 do niniejszego zaproszenia.
Więcej informacji zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert i projekcie budowlanym, które 
stanowią
załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Okres gwarancji

24

Kody CPV

39290000-1 Wyposażenie różne
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
42900000-5 Różne maszyny ogólnego i specjalnego przeznaczenia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

warmińsko-mazurskie

Powiat

nidzicki

Gmina

Kozłowo

Miejscowość

Browina

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
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Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w 
zakresie wskazanym w załączniku Nr  2  oraz załączniku Nr 3 do zaproszenia. Informacje zawarte  w 
oświadczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym, stanowić będą potwierdzenie, że wykonawca 
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Zamawiający żąda również dołączenia do oferty kart technicznych/technologicznych oferowanych 
urządzeń. Powyższe specyfikacje urządzeń należy dostarczyć w języku polskim.

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

1.�Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria 
oceny ofert:
1.�kryterium ceny brutto (waga 90%)
2.�termin zapłaty za fakturę (waga 10%)
Szczegółowe informacje dostępne w zaproszeniu do składania ofert.

Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-03-05 - data opublikowania

-> 2021-03-15 - termin składania ofert
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-> 2021-03 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


