
Kraków dn. 26.11.2008 

Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej Polskiej Akademii Nauk 

30-059 Kraków, ul. Reymonta 25, tel. (012) 637-42-00, fax. (012) 637-21-92 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  

Znak sprawy: PN–11–2008 

Ogłoszenie wysłano do BZP na portal UZP z nr 335385-2008, dnia 26.11.2008 

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetargu nieograniczonego 

na dostawę mikroskopu konfokalnego do Instytutu 

Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie. 

CPV: 38.51.00.00-3 

Miejsce realizacji: Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN w Krakowie, ul. Reymonta 

25, 30-059 Kraków, woj. małopolskie. 

Termin realizacji (wymagany) – 3 miesiące od daty udzielenia zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

Cena (koszt)     30 % 

Parametry techniczne    70 % 

W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje. 

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej: www.imim.pl – Przetargi. Można ją także 

odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 225, II piętro. 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:  

Kontakt formalny: mgr Marek Pac, tel. 012 637-42-00 w 286, pok. 221, lI p, w godz. 800-1600, 

Kontakt merytoryczny: Dr inż. Roman Major – tel. (012) 637-42-00, w godz. 8-16. 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 225 - sekretariat, lI piętro.  

Termin składania ofert upływa dnia: 04.12.2008 o godz. 1200 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Miejsce i termin otwarcia ofert: siedziba Zamawiającego sala konferencyjna, II p., 

04.12.2008 o godz. 1230. 

Zamawiający nie przewiduje: 
 zawierania umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów, aukcji 
elektronicznej. 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 14 września 
2006 r. Nr 164, poz. 1163 z poź. zm.), spełniający warunki zawarte w art. 22 ust.1 ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych oraz warunki i wymagania określone w SIWZ. 



Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia: 
Lp Warunek do spełnienia: Nazwa dokumentu potwierdzającego: 

1 

Wykonawca posiada uprawnienie do 

wykonywania określonej działalności 

lub czynności oraz nie podlega 

wykluczeniu na podstawie art. 24 

ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) 
obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie 
niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich 
w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. 
Umocowanie może wynikać z treści umowy 
konsorcjum lub treści umowy s.c. 
2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 o spełnieniu 
warunków udziału w postępowaniu - zał. nr 2 SIWZ . 

2 Wykonawca musi wykazać, że w 
ciągu ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest 
krótszy - w tym okresie, wykonał co 
najmniej 2 (dwie) realizacje na 
kwotę min. 400 000 złotych każda, 
odpowiadające swoim rodzajem 
dostawom stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem daty i 
miejsca wykonania oraz załączeniem 
dokumentów potwierdzających, że 
dostawy te zostały wykonane z 
należytą starannością. 

Wykaz wykonanych dostaw + dok. potwierdzające, 
że dostawy te zostały wykonane z należytą 
starannością – zał. nr 5 

 

Lp. Wymagany dokument: 

1  1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do 
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
W przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(konsorcjum, spółka cywilna) obowiązuje załączenie pełnomocnictwa do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do 
reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy 
konsorcjum lub treści umowy s.c. 
 

2 Wypełniony formularz oferty. 

3 Oświadczenie z art. 22 ust.1 o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

4 Opis parametrów technicznych 

5 Podpisany projekt umowy 

6 Wykaz zrealizowanych dostaw 

7 Dokument gwarancyjny 

8 Specyfikacja techniczno - punktowa 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy określonych w SIWZ 
zostanie dokonana wg formuły „spełnia- nie spełnia”. 


