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1. ZAMAWIAJACY

Machura Bros Corporation Sp. J., ul. Podjazdowa 3, Suchy Las (62-002)'
wielkopolskie,

tel.

61

652 94 80 faks 61 652 94 81, e-mail:

sekretariat@mbc. pozna n

woj.

pl

oraz

mbcpoznan@wp. pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www' mbc'poznan' p|.
Adres do korespondencji: Machura Bros Corporation S.J. ul. Chlebowa
Poznań tel. 6L 652 94 80 Faks: 61 652 94

81

e_mai|

se

4/8

61-003

kreta riat@ m bc. poŻnan.

pl

'

mbcpoznan@wp.pl

Jednak zamawiaiacv będzie posiłkował sie'

w

prowadzonvm postepowaniu.

Ustawa. o którei mowa w zdaniu poprzednim.

3. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie lnstalacji okablowania Strukturalnego
oraz Komputerowego Zasilania ogólnego i Gwarantowanego wraz z Budynkowymi
zasilaczami Awaryjnymi w dwóch budynkach centrum Biurowego Podwale w
Poznaniu przy ul. Małachowskiego 10.
Zamówienie podzielone jest na 8 Części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku

nr

1i

nr

2

(dokumentacja projektowa) do ogłoszenia/zaproszenia'

4.

TERMIN wYKONANIA: 07.o4.20rs - 28.0s.201s

5. WARUNK| UDzlAŁU W PosTĘPoWANlU oRAZ

oPls sPosoBU DoKoNYWAN|A

ocENY SPEŁN|ANlA TYcH WARUNKoW
5.1. Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
ZamawiĄący Wymaga aby Wykonawca posiadał certyfikat instalatora oferowanego systemu
okablowania strukturalnego i inne wymagane prawem dla tego typu zamówienia u

elektryczne _ ocena na podstawie ośWiadczenia przykład Zał ' nr 4 do ogłoszenia i
przedłożonych dokumentów
5.2.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający Wymaga aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat' a jezeli okres
działalnościjest krótszy W tym okresie' Wykonał co najmniej dwa zamówienia
po|egające na wykonaniu sieci strukturalnej, z których kazda musi być wielkości
minimum 1O0 gniazd |ogicznych i odpowiadającym im gniazdom elektrycznym _
ocena na podstawie wykazu prac idokumentóW potwierdzających ich na|ezyte
wykonanie

5.3.Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający Wymaga aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie

oC w

zakresie

prowadzonej działalnościna sumę ubezpieczenia nie mniejszą niŹ 500.000,00 zł

-

ocena na podstawie załączonej do ofeńy Po|isy

oC

|ub innego dokumentu

potwierdzającego posiadanie Wymagane9o ubezpieczenia
5'4.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu, należy przedłożyć:

oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia _ przykład Załącznik nr 4 do

a)
b)

ogłoszenia/zaproszenia

aktualny odpis z właściwegorejestru lub

z

centra|nej ewidencji

i

informacji

działalnościgospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają Wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia

o

w oparciu o ai'' 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy' wystawiony nie wcześniejniz
6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzieIenie zamówienia albo składania ofeń;

UWAGA: Wvkonawcv. którzv nie spełnia choć iedneqo warunku

zostana

wvkluczeni z prowadzoneqo postępowania.
5.5.

KRYTERIA OCENY OFERT
a) Cena - 95%
b) Termin - 5%

Ad'a ofeńa

z

nainiższa ceną otrzvma maksvmalna ilośćpunktów ti. 95 punktów przy

załoŻenlu Że 1% = 'lpkt punktv ob|iczane bedę wo wzoru;

Cn

x95
Gdzie'

C_

W badanej

cb
kryterium cena;

Cn _ zaoferowana nĄniższa cena' Cb-cena zaoferowana

ofeńy

7r"l'(

'

Ad. b) w kryterium termin oferta z najkrótszym terminem wykonania otrzyma maksymalną
i|oŚć punktów tj' 5 pkt' przy założeniu, że 1% = 1pkt' pozostałym ofeńom punkty zostaną
obliczone wg wzoru
Tn

T=

x5

Tb
Gdzie. T- kryterium termin; Tn

-

najkrótszy zaoferowany termin; Tb

badanej ofercie.

5.6. Warunki płatności,jakościi inne okreś|onesą
zamówienia
nr 5

-

w

termin zaoferowany w

-

załączonym opisie przedmiotu

Załącznik nr 1 do ogłoszenialzaproszenia i projekcie Umowy Załącznik

.

5.7. lnformacje:
a) Zamawiaiącv zastrzeqa

sobie prawo odwołania prowadzoneqo

postępowania bez podania przvczvnv.
b) Zamawiający wybierze ofeńę z największą

liczbą

uzyskanych punktóW

obliczonych na podstawie podanych kryteriów.

UWAGA

W przypadku gdy cena za całośćzamówienia
w najkorzystniejszej ofercie, przekroczy kwotę jaką

okreśIona

Zamawiający

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
zastrzega sobie prawo do zweryfikowania zakresu zamówienia do
real izacj i części zam ów

ie n i a.

c) Zamawiający odrzuci ofeńę:

. złoŻonąprzez wykluczonego Wykonawcę;
. nie spełniającą warunków określonych w
i

niniejszym ogłoszeniu

wymagań Zamawiającego okreŚ|onych w oPZ stanowiącym Załączn|k

nr 1 do ogłoszenialzaproszenia
d) zamawiający unieważni postępowanie w przypadku:

.

e)

Kiedy nie Wpłynie zadna ofeńa nie podlegająca odrzuceniu

ofeńę stanowi druk, którego wzór stanowi załącznlk nr 3
o gł oszenia l Zaprosze

1)

n

i

do

a

W prowadzonym postępowaniu Wykonawca ma prawo do złożenia pytań'
Termin na zadawanie pytań - do dnia 27 '03'2o15r' godz. 14:00'
Zamawiający udzieti odpowiedzi do dnia 28.03'2015r.

g) Zamawiający w dniu 27'03'2015 o godz' 14'00 organizuje Wizję |okalną

W

budynku przy u|. Małachowskiego 10 W Poznaniu. Spotkanie przed wejściem
głóWnym.

6. lnformacja o wyborze ofeńy zostanie pzekazana wykonawcom W następujących
formach: e-mai|, a ponadto zostanie opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego
www. m bc. poznan. pl

7.

Terminy na składanie odwołań

_

3 dni licząc od daty otrzymania informacji o

wyboze

oferty na adres Zamawiającego. odpowiedŹ na odwołanie _ 2 dni od daty złozenia
odwołania.

8.

korzystniejszej dokona Komisja powołana przez Zamawiającego'
Termin składania ofeń. 31.03'2015r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofeń: 31 .03.20{ 5r. godz' 'l 0:'t 5
Wyboru ofeńy

naj

sekretariat l piętro.

Poznaniu.
Data publikacii: 23.03.201 4r.
i]'ĄTloN

- dokumentacia proiektowa
Zał. nr 3 - wzór - Formularz ofeńowv
Zał. nr 4 - oświadczenie - wzór
zał. nr 5 - proiekt umowv

Zał. nr 2

.'lł-

lołayoh

zatWierdził:

zał. do oqłoszen ialzaproszen ia:
Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia
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