Wygenerowano: 2020-08-29 16:09

Strona 1 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego…

Ogłoszenie
Numer

Id

2020-2054-2230

2230

Powstaje w kontekście projektu
RPLD.11.03.01-10-0048/19 - Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego
w Łęczycy.

Tytuł

Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy” - realizacja zadania nr 4 i 10
Zamówienia uzupełniające
nie

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy, w tym zmianę terminu realizacji umowy,
w następujących przypadkach:
1.1. w uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z
okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
1.2. w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zmiany
wynikły w trakcie realizacji zamówienia,
1.3. zmiany w sposobie dokonywania płatności, rozliczenia,
1.4. zmiany danych Wykonawcy np. zmiana adresu, konta bankowego, nr REGON, osób kontaktowych itp.
1.5. uwarunkowań społecznych (protestów, listów, petycji, itp.),
1.6. zmiany stanu prawnego, zmiany stawki podatku VAT,
1.7. braku możliwości kontynuacji dostawy z winy Zamawiającego,
1.8. rezygnacji przez Zamawiającego z części dostawy,
1.9. konieczności zmiany terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy, w przypadku, gdy nie można
było tego przewidzieć w chwili podpisania umowy,
1.10. możliwa jest korzystna dla Zamawiającego zmiana terminów i sposobu płatności za realizację przedmiotu zamówienia,
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1.11. gdy wystąpi konieczność wykonania dodatkowych robót, w celu instalacji, montażu przedmiotu
umowy,
1.12. w przypadku wystąpienia awarii, siły wyższej np. klęski żywiołowe, konﬂikt zbrojny, zdarzenia
związane z działaniem sił natury, ogłoszenia stanu epidemicznego, pandemii itp.
1.13. zmiany wymiarów, lokalizacji, kolorystyki, miejsca dostawy, uruchomienia,
1.14. wycofania modelu sprzętu / urządzenia z produkcji,
1.15. obniżenia kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację, konserwacje, inne,
1.16. niezbędna jest zmiana sposobu wykonania zamówienia, o ile taka zmiana jest korzystna dla Zamawiającego lub jest konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,
1.17. Zamawiający dopuszcza zmianę Wykonawcy, któremu udzielił zamówienia. Wykonawcę dotychczasowego może zastąpić nowy Wykonawca w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga
to za sobą innych istotnych zmian umowy.
1.18. Z powodu okoliczności zaistniałych po stronie Zamawiającego możliwe jest wydłużenia terminu
wykonania zamówienia.
2. Warunki dokonania zmian:
2.1. zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron, wyrażoną na
piśmie (w formie aneksu), pod rygorem nieważności,
2.2. strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy:
2.1.1. opisze zaistniałe okoliczności,
2.1.2. uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyższych okoliczności,
2.1.3. obliczy koszty zmiany, jeśli zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie Wykonawcy,
2.1.4. opisze wpływ zmian na termin wykonania umowy.
2.2. wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

Załączniki
1. Zapytanie ofertowe Doposażenie pracowni GASTRO
2. Wzór umowy Doposażenie Pracowni Gastro
3. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 7a
4. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 7b
5. Opis przedmiotu zamówienia - zał. 7c
6. Kalkulacja - zał. 1a
7. Kalkulacja - zał. 1a
8. Kalkulacja - zał. 1a
9. Załączniki edytowalne Doposażenie pracowni GASTRO

Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
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Data opublikowania ogłoszenia

Data ostatniej zmiany

2020-08-29

2020-08-29

Termin składania ofert

Planowany termin podpisania umowy

2020-09-07 16:00:00

2020-09

Dane adresowe ogłoszeniodawcy
Powiat Łęczycki, w imieniu którego działa Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy, ul. Ozorkowskie Przedmieście 2, 99-100 Łęczyca
Ozorkowskie Przedmieście 2
99-100 Łęczyca
NIP: 5070011299

Osoby do kontaktu
Kamil Cieśliński
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl
Kinga Miśkiewicz
tel.: 24 721-89-82
e-mail: ckzleczyca.projekt@onet.pl.

Części zamówienia
Część: 1
Tytuł części 1

Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy
Czy dopuszczalne oferty wariantowe
NIE

Przedmioty zamówienia do części 1
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Typ
Dostawa

Podkategoria
Dostawy inne

Opis
2. Przedmiot zamówienia: Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Łęczycy”
- realizacja zadania nr 4 i 10.
W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga realizacji następujących zadań:
1. Dostawa wyposażenia gastronomicznego – Zadanie nr 4 - Dekorowanie tortów i zdrowe żywieniadodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów CKZ Łęczyca z kierunków: technik żywienia i usług
gastronomicznych, kucharz, realizowane we współpracy z pracodawcami, umożliwiające uzyskiwanie/uzupełnianie wiedzy i umiejętności zawodowych. Typ projektu 1 a)” oraz
2. Dostawa, rozmieszczenie, instalacja i uruchomienie sprzętu, urządzeń – zadanie 10: Modernizacja
i wyposażenie/doposażenie pracowni i warsztatów dla zawodów: T. pojazdów samochodowych,
mechanik pojazdów samochodowych, T. mechanik, T. żywienia i usług gastronomicznych, T. usług
hotelarskich. Typ projektu 1 c).
W ramach przedmiotu zamówienia przewiduje się dostawę, rozmieszczenie, instalację i uruchomienie m.in. pieca konwekcyjno – parowego, mięsiarki planetarnej, chłodziarko – zamrażarek, zamrażarki, kuchni elektryczno – gazowych, kuchni indukcyjnej, ekspresu do kawy, naleśnikarek, maszynki do
mielenia mięsa, patelni gastronomicznych, różnego rodzaju, garnków, zastawy stołowej, warników,
czajników, drobnego wyposażeni gastronomicznego w ilościach określonych w szczegółowym opisie
przedmiotu zamówienia – zał. 7a, 7b, 7c..
W ramach w/w zadań Zamawiający wskazuje na realizację Zadania nr 4 i Zadania nr 10 Projektu, dla
których szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia, z podziałem na zadania z uwagi na obszerny
opis, zawarte są w załączniku Nr 7a, 7b, 7c do zapytania ofertowego.
Wykonawca, zobowiązany będzie dostarczyć wraz z ofertą dla wszystkich oferowanych urządzeń,
sprzętu, wyposażenia opis oferowanych produktów potwierdzający spełnianie wszystkich parametrów i wymogów określonych przez Zamawiającego - opisy parametrów, funkcjonalne, fotograﬁe
itp., w tym w szczególności - informacje o nazwie producenta, nazwie modelu / numeru katalogowego producenta dla oferowanych urządzeń. W przypadku gdy producent nie nadaje urządzeniom
powyższych nazw / numeru katalogowego dla produkowanych urządzeń, wówczas Wykonawca na
żądanie Zamawiającego dołączy oświadczenie, iż producent nie nadaje urządzeniom tych nazw.
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Każdy opis musi być oznaczony numerem zadania – pozycji której dotyczy. Załączone opisy, dokumenty muszą umożliwić Zamawiającemu weryﬁkację oferowanych przez Wykonawcę rozwiązań pod
względem wymaganych parametrów technicznych i funkcjonalnych.
Dostarczony sprzęt, wyposażenie musi spełniać następujące warunki:
a) posiadać deklaracje CE,
b) posiadać dołączone niezbędne (o ile są wymagane) instrukcje i materiały dotyczące użytkowania,
w języku polskim,
c) posiadać okres gwarancji nie krótszy niż określony dla poszczególnego sprzętu, wyposażenia,
wskazanego w załączniku nr 7a, 7b, 7c – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, jednak nie
krótszy niż 12 miesięcy, z wyłączeniem gwarancji na piec konwekcyjno – parowy, która wynosi
minimum 24 miesiące,
d) oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta do
wycofania z produkcji lub sprzedaży.
Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, bez wad, pochodzić z legalnego
źródła, być objęte pakietem usług gwarancyjnych zawartych w cenie urządzenia i świadczonych
przez sieć serwisową producenta na terenie Polski. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania
potwierdzenia źródła pochodzenia urządzenia w postaci oświadczenia producenta - w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości.
Oznaczenie wg CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, 39700000-9 - sprzęt
gospodarstwa domowego, 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
Zamawiający zastrzega, obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę prac związanych
z rozmieszczeniem i instalacją i uruchomieniem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie
szkolenia z dostarczonego sprzętu.
Ilekroć w dokumentacji, wskazano markę lub pochodzenie produktu lub urządzenia, należy przyjąć,
że za każdą nazwą jest umieszczone słowo „lub równoważne”, tzn. że materiały, urządzenia itp.
będą posiadały (charakteryzowały się) wszystkimi parametrami nie gorszymi niż opisane w niniejszej
dokumentacji.
Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych, co do ich cech i parametrów, a wszystkie
ewentualne nazwy ﬁrmowe urządzeń i wyrobów użyte w opisie przedmiotu zamówienia powinny
być traktowane jako deﬁnicje standardowe, a nie konkretne nazwy ﬁrmowe urządzeń wyrobów
zastosowanych w niniejszej dokumentacji. Obowiązek udowodnienia równoważności leży po stronie
Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie - maksymalnie 14 dni od dnia podpisania umowy o zamówienie publiczne. Wykonawca może skrócić termin wykonania zamówienia
maksymalnie o 7 dni.

Wygenerowano: 2020-08-29 16:09

Strona 6 / 9

Wygenerowano za pośrednictwem serwisu Baza Konkurencyjności.
Doposażenie pracowni gastronomicznej CKZ w Łęczycy w ramach projektu pn.: „Nowy wymiar kształcenia zawodowego…

Termin wykonania zamówienia stanowi jedno z kryterium oceny oferty.
Termin wykonania zamówienia określa Wykonawca w dniach - w formularzu ofertowym – załącznik
nr 1 do zapytania ofertowego, wpisując o ile dni skraca termin realizacji zamówienia w stosunku do
terminu maksymalnego.

Okres gwarancji
minimum 12 miesięcy

Kody CPV
39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego
39710000-2 Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

Miejsca realizacji
adres
Kraj

Województwo

Polska

łódzkie

Powiat

Gmina

łowicki

Łowicz

Miejscowość
Łowicz

Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Dodatkowe warunki udziału

Opis
7. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w
zapytaniu ofertowym i nie podlegają wykluczeniu z postępowania tj:
7.1. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wykluczy Wykonawców w
okolicznościach o których mowa art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
7.2. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu
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restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243, 326, 912 i 1655 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku
upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, 912, 1495 i 1655).

Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis
8. Wymagane dokumenty do oferty:
8.1. wypełniony formularz ofertowy – zał. 1
8.2. opisy oferowanego wyposażenia gastronomicznego (opisy, fotograﬁe, rysunki, itp.) wraz z kalkulacją - zał. 1a,
8.3. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zał. 2,
8.4. świadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – zał. 3,
8.5. oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych – zał. 5,
8.6. aktualny odpis / wydruk z KRS lub CEIDG tj. wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
8.6.1. Wykonawca może wskazać na dostępność dokumentu, w formie elektronicznej pod
określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazany przez wykonawcę dokument.
Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – zał. 6 – należy złożyć w oryginale, w ciągu 3
dni od dnia otrzymania informacji o złożonych ofertach.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych
dokumentów na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których
mowa w pkt. 8 podpkt. 8.6., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się
dokumentów, o których mowa w pkt. 8 podpkt. 8.6., zastępuje się je dokumentem zawierającym
odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem
lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby.
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Kryteria oceny do części 1
Czy kryterium cenowe?
TAK

Opis
Cena: 80,00 %

Czy kryterium cenowe?
NIE

Opis
Skrócenie terminu wykonania: 20,00 %

Podsumowanie
Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem
-> 2020-08-29 - data opublikowania

-> 2020-09-07 16:00:00 - termin składania ofert
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-> 2020-09 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia
Brak zdeﬁniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.

