Ogłoszenie o przetargu w trybie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego
Nazwa zamówienia

07/EU/2017/GNS

Wartość zamówienia

Poniżej 30 000 EURO

Rodzaj zamówienia

Dostawa

Data umieszczenia na stronie internetowej
Zamawiającego

23/06/2017

I Zamawiający
Zamawiający
- adres
- telefon
- faks
- adres internetowy

DCT Gdańsk S.A.
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
(+48 58) 737 9000
(+48 58) 737 6350
http://www.dctgdansk.pl

Osoba upoważniona do kontaktów
- adres
- telefon
-e-mail

Cezary Osipuk, Przemysław Lenk
Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. pomorskie
(+48 58) 737 91 67, (+48 58) 737 90 65

Adres, pod którym można uzyskać specyfikację oraz
warunki przystąpienia do przetargu

Zgodny z adresem Zamawiającego

Adres, na który należy przesyłać oferty

Zgodny z adresem Zamawiającego

tenders@dctgdansk.com

II Przedmiot zamówienia
Opis zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest:
STACJA DO PROSTOWANIA TUNELI TZW. „GĘSICH SZYI” W KONTENERACH ISO
40’ I 45’
2. Dokładna specyfikacja techniczna stanowi integralną część dokumentacji
przetargowej i jest dostępna w siedzibie DCT oraz na pisemne żądanie
Zainteresowanego zostanie przesłana pocztą lub drogą elektroniczną.

Miejsce realizacji zamówienia

Ul. Kontenerowa 7, 80-601 Gdańsk, woj. Pomorskie, Polska

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Nie

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramową Nie
Czy dopuszcza się złożenie oferty dodatkowej na
żądanie Zamawiającego

Tak

Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję
elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej oferty

Nie

Termin realizacji zamówienia

Dostawa i montaż nie później niż do 30 listopada 2017 r

Warunki dostawy:

DDP GDAŃSK wg. INCOTERMS 2010

III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium

0,00 zł

Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz
informacje i formalności niezbędne do oceny, czy
spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne,
finansowe i techniczne

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
2) są w niezagrożonej sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. znajduje się w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia zgodnie z
wymaganiami przedstawionymi w ogłoszeniu o przetargu oraz Warunkach udziału w
przetargu

Oferent zobowiązany jest do przedłożenia wraz z ofertą oświadczenia o
spełnianiu wszystkich powyższych warunków.

Postępowanie prowadzone będzie w następujący sposób:
1. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryteria wyboru wskazane w
pkt. IV niniejszego ogłoszenia.
2. W przypadku, gdy wpłynie więcej niż jedna oferta, zaś wyniki oceny nie pozwolą na
wybór oferty najkorzystniejszej z uwagi na przyznanie ofertom takiej samej liczby
punktów, Zamawiający zaprosi Wykonawców, których ofertom przyznano taką samą
liczbę punktów do etapu negocjacji.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie przewiduje możliwości wprowadzenia
istotnych zmian w treści oferty ani dokonania zmian wymagań zawartych w niniejszym
ogłoszeniu w drodze negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą.

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na
podstawie oświadczeń i/lub dokumentów złożonych przez Wykonawcę w terminie
określonym przez DCT Gdańsk S.A. w żądaniu, a w przypadku wyboru co najmniej
dwóch najkorzystniejszych ofert spośród nadesłanych, także na podstawie wyników
negocjacji z Wykonawcami. Negocjacje nie mogą powodować zmiany warunków
udziału w postępowaniu, zmiany głównego przedmiotu zamówienia ani modyfikacji
ceny, mogącej prowadzić do zmiany liczby punktów przyznanych Wykonawcom na
etapie oceny.

Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie na każdym jego etapie, bez podania
przyczyny - zgodnie z zapisami "Warunków przystąpienia do przetargu", które stanowią
załącznik do niniejszego ogłoszenia.
Do niniejszego zamówienia zastosowanie mają "Warunki przystąpienia do przetargu",
które stanowią integralną część dokumentacji przetargowej, zostały opublikowana
wraz z niniejszym ogłoszeniem i są dostępne w siedzibie DCT oraz na pisemne
żądanie zainteresowanego zostaną przesłane pocztą lub drogą elektroniczną.
Dodatkowe Wymagania:
1. Przedmiot zamówienia ma być objęty conajmniej 12 miesięczną gwarancją
producenta
2. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert

Kryterium

Formuła

Skala

Cena

Punktacja będzie liczona w oparciu o wzór:
(Cena najniższa / Cena oferowana)*100 pkt

100%

20% przedpłata
Finansowanie
80% płatne w ciągu 14 dni od daty podpsiania
protokołu odbioru

Jakość wykonania i
warunki techniczne

Kluczowe wymagania techniczne, których brak
wykluczy ofertę z dalszego postępowania:
Wszystkie wymagania zawarte w specyfikacji
technicznej dostępnej na pisemną prośbę
Zainteresowanego.

Suma:

Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień

100%

Dokumenty można odebrać w siedzibie DCT Gdańsk S.A. w terminie ważności
ogłoszenia. Na pisemne żądanie Zainteresowanego dokumenty mogą zostać wysłane
pocztą lub drogą elektroniczną do momentu upływu terminu składania ofert,
wskazanego w niniejszym ogłoszeniu.
Cena: 0,00 zł.

Termin i miejsce składania ofert

Termin związania ofertą

Termin i miejsce otwarcia ofert

Oferty należy składać do 14/07/2017 do godziny 10.00 . Za datę złożenia oferty uważa
się datę wpływu oferty do DCT potwierdzoną przez pracownika przyjmującego. Oferty
należy składać w zamkniętych kopertach.
40 dni od ostatecznego terminu składania ofert

Po terminie wyznaczonym na składanie ofert Komisja Przetargowa otworzy wszystkie
oferty. Po dokonaniu wyboru oferty Komisja niezwłocznie skontaktuje się z wszystkimi,
którzy je złożyli, podając uzyskane wyniki. Termin wyboru dostawcy nastąpi w
najszybszym możliwym terminie.

V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu
finansowanego ze środków UE?
Data zgłoszenia przetargu do zamieszczenia w
Dzienniku Urzędowym TED

TAK
23/07/2017

