Wrocław: Dostawa i montaż stoIarki drzwiowej dla potrzeb studia fllmowego
Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni Filmów FabuIarnych we Wrocławiu.
Numer ogłoszenia: t5o277 - 2011; data zamieszczenial 27.os.ZoLL
OGŁOSZENIE o ZAMOWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie doĘczy: zamówienia publicznego'
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.
ul.

1) NAZWA I ADRES: Wytwórnia Filmów Fabularnych we Wrocławiu - Instytucja Filmowa
Wystawowa 1,51-618 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 7t34B 10 61, faks 71 347 7Ż72.

.

Adres strony internetowej zamawiającego: www'wff'wroclaw.pl.

I. 2) RoDzAJ ZAMAWIAJĄCEGo: Inny: InsĘtucja Filmowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1)

oKREślrnrr PRZEDMIoTU ZAMóWIENIA

il.1.1) Nazwa nadana zamówienlu przez zamawiającego:

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej

dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni Filmów Fabularnych we
Wrocławiu..
II. 1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy'

II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkościlub zakresu zamówienia: Dostawa i montaż
stolarki drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni Filmów
Fabularnych we Wrocławiu' CPV 44zz0000-B, 44221220-3, 44227240-9' 1' Dostawa i montaz stolarki
drzwiowej dla potrzeb studia filmowego Wrocławskich Studiów Technologii w Wytwórni Filmów
Fabularnych we Wrocławiu. 2. Kod CPV: CPV 44220000-8, 44221220-3, 4422IŻ40-9' 3' Miejsce

dostawy: siedziba Zamawiającego Wrocław ul. Wystawowa 1' 4. Termin realizacji zadania: do 6
tygodni od daty podpisania umowy. 5. okres gwarancji min. 24 miesiące. 6. Przedmiot dostawy: a.
opis stolarki: System profile: ecoline; Thermo 74 EI60; Thermo 74; Thermo 74 EII5|EI30; Ilość
konstrukcji: 13 Całkowita powierzchnia:49,BmŻ Ko|ory profili: RAL inny - 7042 Szyby: 33.I, 44.zlI}lEI
60 zewn.; panel Z8mm; wypełnienie EI30 26mm StaĘka: Norma PN-77lB'0z011. Strefa I. Teren: B.
Budynek: H=10m B=10m L=10m Z=Om' Pk: 346,5 N/mZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie'

il.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.22.00.00-B,44.2Ż'12.20-3,44'2Ż'7Ż.40-9.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ częściowej: nie.

II.1'7) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ wariantowej:

nie.

II.2) czAs TRWANIA ZAMóWIENIA LUB TERMIN WYKoNANIA: okres w dniachl 42'
SEKCIA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
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Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
2 000,00 zł w formie zgodnej z art. 45 ust. 6 ustawy Pzp'

Irr.2)

.

złLtczKr
czY przewiduje się udzielenie zaIiczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W PoSTĘPoWANIU oRAz oPIs sPosoBU DoKoNYWANIA
ocENY SPEŁNIANIA wcH WARUNKoW

.

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalnościlub czynności, jeże!i
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o nie doĘczy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

nie doĘczy

III.3.3) Potencjał techniczny
opis sposobu dokonywanla oceny spełniania tego warunku

o

nie doĘczy

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

nie doĘczy

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o

nie dotyczY

III.4) INFoRMACJA o ośWIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć
WYKoNAWCY W CELU PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKoW UDZIAŁU W
PoSTĘPoWANIU oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLUCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. 1
USTAWY

.
.

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przezwykonawcę warunków, o których
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków
udziału w postępowaniu, naIeży przedłożyć:
Il7.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24
ust. 1 ustawy' należy przedłożyć:

.
r

oświadczenieo braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwegorejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust.
1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w
zakresie art' Ż4 ust. 1 pkt 2 ustawy
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III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych

Jezeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, Że'.

o

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń

III.6) rNNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III'5)

1' Wypełniony i podpisany formularz ofeĘ - wg załącznika do SIWZ. 2. Zaakceptowany projekt
umowy - wg załącznika do SIWZ, 3. Jezeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym

wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w pkt
III.4'3'1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożoneprzed notariuszem,

właściwymorganem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania.

III.7) Czy ogranicza się możIiwośćubiegania się o zamówienie publiczne Ęlko dla
wykonawców, u których ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:

nie

SEKCIA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERTA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofeń: najniŹsza cena.

lv.2,2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:

nie.

rv.3) ZMTANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści
oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W zakresie przewidzianym w SIWZ.

IV.4) rN FORMACJE ADMTNTSTRACYJN

E

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
www.wff.wroclaw'pl'
źamówienia:
warunków
W siedzibie
pod
adresem:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać
Zamawiającego..
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IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07,06.2011 godzina 15:00, miejsce: ofertę nalezy złoŻyć w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w

siedzibie Zamawiającego We Wrocławiu, przy ul, Wystawowej 1 - sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)'

Iv.4.L7) 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
sfinansowanle całościlub częścizamówienia: nie
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