Ruciane-Nida: Dostawa łodzi specjalistycznej typu RIB dla jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Ratownictwo Wodne w Rucianem-Nidzie
Numer ogłoszenia: 433024 - 2013; data zamieszczenia: 23.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w RucianemNidzie , ul. Mazurska 13, 12-220 Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 87 425 72
99, faks 87 425 72 99.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.osp.ruciane-nida.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Stowarzyszenie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa łodzi specjalistycznej
typu RIB dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Ratownictwo Wodne w RucianemNidzie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa
specjalistycznej łodzi hybrydowej typu RIB z wyposażeniem..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.14.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
28.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie wymaga się

III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w.w. warunki udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w.w. warunki udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w.w. warunki udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w.w. warunki udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
o

•

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

Zamawiający dokona ustalenia czy Wykonawca spełnia w.w. warunki udziału
w postępowaniu w oparciu o złożone przez Wykonawcę dokumenty i
oświadczenia wymienione w SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) Wypełniony i podpisany formularz
ofertowy wraz z wszelkimi załącznikami i informacjami wynikającymi z postanowień SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ (oryginał). 2) Wypełniony opis przedmiotu zamówienia - Załącznik
Nr 2 do SIWZ. 3) Oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające spełnienie warunków
ustawowych określonych w art. 22 ust. 1 Pzp - Załącznik Nr 3 do SIWZ (oryginał); 4)
świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków lub innego podmiotu uprawnionego do
kontroli jakości w za-kresie certyfikacji CE jednostek pływających wydanego w stosunku do
łodzi o podobnych parametrach technicznych co przedmiot zamówienia. W przypadku
podmiotów występujących wspólnie Oświadczenie należy złożyć wspólnie. W takim
wypadku oświadczenie musi być złożone i podpisane prze pełnomocnika lub osoby
reprezentujące wszystkich Wykonawców. Oświadczenie może być złożone przez każdego z
Wykonawców składających ofertę wspólną jedynie w sytuacji, jeżeli każdy z nich spełnia
wszystkie warunki samodzielnie. 4) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do
wykluczenia (określonych w art. 24 ust. 1 Pzp) - załącznik nr 4a do SIWZ, a w przypadku,
gdy w realizacji części zamówienia będą brały udział inne podmioty to Wykonawca
zobowiązany jest do oferty dołączyć oświadczenia w/w podmiotów o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania, zgodnie z załącznikiem nr 4 b do SIWZ. 5) Upoważnienie lub
pełnomocnictwo do złożenia oferty podpisane przez osobę lub osoby figurujące w rejestrze
handlowym lub innym dokumencie, jako potwierdzenie posiadania uprawnienia do
podpisywania zobowiązań w imieniu wykonawcy - w razie takiej konieczności (tzn. gdy
ofertę podpisuje inna osoba niż figurująca w rejestrze) lub przy ofertach wspólnych
pełnomocnictwo. Pełnomocnik wykonawców ustalony w trybie art. 23 ust. 2 Pzp, powinien
legitymować się pełnomocnictwem wykonawców do: reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia, albo: reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
zawarcia umowy.
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: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.osp.ruciane-nida.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Ochotnicza

Straż Pożarna Ratownictwo Wodne w Rucianem-Nidzie, ul. Mazurska 13, 12-220 RucianeNida; www.osp.ruciane-nida.pl w godz. 8:00 - 15:00.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 30.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Ochotnicza Straż Pożarna RW w RucianemNidzie, ul. Mazurska 13, 12-220 Ruciane-Nida..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Unia Europejska, Europejski Fundusz Rybacki.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone
na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

