Warszawa, 14.02.2019 r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Nr ŚLCJ UW 001/2019/IM,
zwane dalej Ogłoszeniem
1. Nazwa i adres zamawiającego
Zamawiający:
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
Adres korespondencyjny:
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa
Pytania dotyczące oferty proszę kierować na adres: imazur@slcj.uw.edu.pl
jch@slcj.uw.edu.pl
2. Tryb i procedura udzielenia zamówienia
Zamówienie udzielane jest zgodnie z art. 4 d ust.1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych
tekst jednolity (Dz. U z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą w procedurze
otwartej, zgodnie z § 7 Regulaminu do Zarządzenia nr 22 Rektora UW z dnia 16 czerwca
2014 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień
publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane, o których mowa w art. 4 d ust.1 pkt.1
Ustawy.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Zakup lamp mocy do generatorów w.cz. dla warszawskiego cyklotronu - szt.3
4. Termin i miejsce składania ofert
1) Ofertę w zamkniętej kopercie/opakowaniu, należy składać w siedzibie prowadzącego
postępowanie:
Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski
ul. Pasteura 5A
02-093 Warszawa

2) Oferty można również składać drogą e-mailową lub za pośrednictwem faksu na adres email /nr faksu: slcj@slcj.uw.edu.pl /(22) 659 27 14.
3).Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy zgodnie
z formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym (aktualny odpis z właściwego
rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej) lub innym
dokumencie właściwym dla formy organizacji oferenta (pełnomocnictwo).
4) Wraz z ofertą należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej
ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu
do rejestru lub ewidencji lub inny dokument właściwy dla formy organizacji oferenta
(pełnomocnictwo).
5) Wykonawca jest zobowiązany, by wraz z ofertą złożyć kartę katalogową / karty
katalogowe lamp lub ich opis techniczny.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

7) Ofertę należy złożyć nie później niż do dnia 22.02.2019 r. do godz:9:00

5. Sposób przygotowania ofert
1) Zaleca się, aby oferta była złożona na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1
do Ogłoszenia.
2) Oferta musi zawierać wszystkie informacje wymagane w treści Ogłoszenia.

6. Kryterium oceny i wyboru ofert
Wykonawca usługi objętej niniejszym postępowaniem zostanie wybrany na podstawie
kryterium:
cena
- 80 %
czas dostawy
- 20 %
Procenty zostaną przeliczone w stosunku 1:1
1. Kryterium cena.
80 pkt otrzyma najniższa cena spośród przedstawionych ofert obliczona według
następującego wzoru
Pkt cena =

cena oferty z najniższą ceną x 80
cena oferty badanej

2. Kryterium gwarancja
20 pkt otrzyma oferta z najkrótszym czasem dostawy.

Zamówienie udzielone zgodnie z art. 4d ust1 pkt.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Pkt czas dostawy = czas dostawy oferty z najkrótszym czasem dostawy x 20
czas dostawy oferty badanej
Wynik ostateczny to suma dwóch składowych
W= cena + czas dostawy
Max liczba punktów do uzyskania to 100 pkt.
W przypadku, gdy więcej niż jedna oferta uzyska tyle samo punktów na liście rankingowej
ostatecznym kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena.

7. Termin wykonania zamówienia
1) Wymagany termin (okres) realizacji przedmiotu zamówienia: 30 tygodni od podpisania
umowy
2) Oferty proponujące dłuższy termin zostaną odrzucone.

8. Warunki udziału w postępowaniu
Warunkiem udziału Wykonawcy w postępowaniu jest posiadanie wiedzy i umiejętności
niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia. Do formularza oferty
Wykonawca złoży odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (lub właściwego rejestru)
wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9. Informacje dotyczące wniesienia wadium i zabezpieczenia należytego wykonania
umowy
Zamawiający nie będzie żądał wniesienia wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania
umowy.
10. Informacje o możliwości unieważnienia postępowania
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
11. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest chłodzona cieczą lampa mocy typu
4CW150,000E tetroda firmy CPI Eimac Division lub jej zamiennik, który ma
gwarantowane nie gorsze parametry niż przedstawione w załączniku nr 3 do
ogłoszenia.
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12. Załączniki
1) Formularzu ofertowy – Załącznik nr 1
2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 3

Dyrektor
Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW

prof. dr hab. Krzysztof Rusek
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