Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 274806-2012 z dnia 2012-07-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z określeniem asortymentowego i ilościowego
zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych...
Termin składania ofert: 2012-08-03
Warszawa: Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Numer ogłoszenia: 322206 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 274806 - 2012r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wojska Polskiego, Al. Jerozolimskie 3, 00-495
Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6295271, 72, faks 022 6295273.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów
eksploatacyjnych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest
dostawa materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, z
określeniem asortymentowego i ilościowego zakresu zamówienia, jak również wymagań
technicznych i jakościowych znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu
zamówienia - formularz cenowy. 1.Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach zamówienia
oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. Zamawiający przez oryginalne rozumie materiały
eksploatacyjne fabrycznie nowe, pochodzące od producenta sprzętu, do którego są
przeznaczone, do wytworzenia których zastosowano wcześniej nieużywane części i
komponenty. 2.Zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający
dopuszcza składanie ofert równoważnych w stosunku do oryginalnych materiałów
produkowanych przez producentów urządzeń. Zamawiający pod pojęciem produkt
równoważny rozumie produkt fabrycznie nowy, do wytworzenia którego zastosowano
nieużywane wcześniej części i komponenty, kompatybilny ze sprzętem, do którego jest
przeznaczony, o parametrach nie gorszych niż produkt oryginalny w zakresie pojemności,

jakości i wydajności. 3.Wykonawca składając ofertę na produkty równoważne musi dołączyć
stosowne certyfikaty/dokumenty potwierdzające równoważność oferowanych materiałów
eksploatacyjnych potwierdzenie zgodności parametrów technicznych (raport z testów
wydajności, jakości i niezawodności), w tym wydajności określonych na podstawie norm
ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 24711 dla wkładów
atramentowych, ISO/IEC 19798 dla kaset do kolorowych drukarek laserowych lub norm
równoważnych). 4.Wykonawca gwarantuje, że zamontowanie i użytkowanie dostarczonych
przez niego materiałów eksploatacyjnych nie spowoduje utraty praw gwarancji producenta
urządzenia, do którego są przeznaczone. 5.Wymaga się, aby przedmiot zamówienia: był
opakowany w oryginalne opakowania producentów, posiadał na opakowaniu zewnętrznym
informacje pozwalające na identyfikację produktu, producenta, był opakowany w wewnętrzne
szczelne i hermetyczne opakowanie zabezpieczające przed kontaktem z otoczeniem. 6.
Wymaga się, aby oferowane materiały eksploatacyjne posiadały gwarancję na minimum 12
miesięcy liczony od daty dostawy. 7.Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do
siedziby Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 3 oraz
wniesienie do miejsca wskazanego przez pracownika Zamawiającego.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.43.00-7, 30.12.51.10-5.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.08.2012.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 20.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 11.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
WIA DOMBROWICZ Sp. J., ul. Pastewna 9, 02-954 Warszawa, kraj/woj.
mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93873,17 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 36540,84
Oferta z najniższą ceną: 36540,84 / Oferta z najwyższą ceną: 103443,00
Waluta: PLN.

