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Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
12-01-2020

Termin składania ofert
20-01-2020

Numer ogłoszenia
1226662

Status ogłoszenia
Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona
W związku z realizacją zadania będącego częścią projektu:
„Symbiosis – ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich
ośrodków rehabilitacji zwierząt – wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach”
Fundacja Albatros Bukwałd 45a, 11-001 Dywity, KRS 0000263522, NIP 7393574717, REGON
280150768, info@falbatros.pl, 664 173 828, 664 950 458 informuje o:
Unieważnieniu zapytania ofertowego
na „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie”
Znak sprawy: 4/ZO/2020
Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 1.3 rozdziału XII zapytania ofertowego nr
4/ZO/2020 następuje unieważnienie postępowania ze względu na obarczenie wadą niemożliwą do
usunięcia. Postępowanie będzie wznowione w połowie lutego 2020 roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zamawiający Fundacja Albatros informuje, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania ofertowego nr
4/ZO/2020 następujące punkty ww. zapytania ofertowego ulegają zmianie:
Rozdział I ppkt 4.1.
BYŁO:
4.1. Termin realizacji zamówienia ………….
JEST:
4.1. Termin realizacji zamówienia 31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający Fundacja Albatros informuje również, iż na podstawie pkt 3 rozdziału X zapytania
ofertowego nr 4/ZO/2020 zmianie uległ Załącznik nr 1 tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz załącznika nr
2 tj. Oferta Wykonawcy.
W niniejszym ogłoszeniu zmianie uległy następujące rozdziały: Przedmiot zamówienia, Dodatkowy
przedmiot zamówienia, wykluczenia.
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Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce, termin i forma złożenia oferty
1. Ofertę należy przesłać w formie skanu na adres e-mail: przetargi@falbatros.pl lub przesłać listownie na
adres: Fundacja Albatros, Bukwałd 45a 11-001 Dywity. Oferta powinna być opisana w temacie
wiadomości: OFERTA – dot. „Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
Dzikich w Bukwałdzie”.
2. Ofertę należy złożyć do 20-01-2020 r.
3. W przypadku oferty złożonej po terminie, Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21-01-2020 r. o godz. 09:15.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje
dotyczące kryteriów oceny ofert.
8. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub
wycofać ofertę.
9. Oświadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty muszą być doręczone
Zamawiającemu w formie skanu pisma drogą mailową/pisemnie przed upływem terminu składania ofert.
Oświadczenia powinny być przesłane tak, jak oferta, a temat wiadomości powinien zawierać
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”. Pisma oznaczone w
w/w sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Pismo przesłane w formie mailowej oznaczone w
temacie „Wycofanie” zostanie otwarte w pierwszej kolejności bez odczytywania ofert, natomiast pismo
oznaczone „Zmiana” zostaną otwarte z odczytaniem oferty oraz wprowadzonych zmian.
10. Zamawiający informuje, iż oferty składane do Zapytania Ofertowego są jawne i podlegają
udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie
składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępnione oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje
stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4
ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr
153, poz. 1503) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne,
technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co
do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Zamawiający
zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę oznaczone w
temacie wiadomości „tajemnica przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji
dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w
ofercie.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
przetargi@falbatros.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Andrzej Pobiedziński
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Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
603-557-193

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków
Dzikich w Bukwałdzie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszego zapytania.
2. Kod CPV: 33110000-4, 33140000-3, 16651000-3, 31600000-2, 3150000-1, 30213000-5
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, oraz nie dopuszcza składania ofert
wariantowych.
4. Termin i miejsce realizacji zamówienia:
4.1. Termin realizacji zamówienia ………….
4.2. Miejscem dostawy przedmiotu zamówienia jest lecznica Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w
Bukwałdzie - Bukwałd 45a, 11-001 Dywity.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: olsztyński Miejscowość: Bukwałd

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zaówienia jest kompleksowe wyposażenie lecznicy Ośrodka Rehabilitacji Ptaków Dzikich
w Bukwałdzie zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego
zapytania w tym:
1. RTG w tym:
1.1 Lampa RTG
1.2 Zestaw do radiografii pośredniej
1.3 Stół do badań RTG
1.4 Fartuch ołowiany ochrony radiologicznej jednostronny
1.5 Projekt pracowni
2. Stół operacyjny
3. Autoklaw - w zestawie z demineralizatorem i myjką ultradźwiękową w tym:
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3.1 Demineralizator
3.2 Myjka ultradźwiękowa
3.3. Autoklaw
4. cieplarki/odchowalniki dla ptaków z modułem kontroli wilgotności – 2 szt.
5. Zestaw do narkozy wziewnej w tym:
5.1 Aparat do anestezji wziewnej małych zwierząt
5.2. Koncentrator tlenu
6. Lampa bezcieniowa
7. Narzędzia do chirurgii ortopedycznej
8. Komputer do lecznicy
8.1. Monitor

Kod CPV
33110000-4

Nazwa kodu CPV
Sprzęt obrazujący do użytku medycznego, stomatologicznego i weterynaryjnego

Dodatkowe przedmioty zamówienia
Kod CPV: 33110000-4, 33140000-3, 16651000-3, 31600000-2, 3150000-1, 30213000-5

Harmonogram realizacji zamówienia
31 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

Załączniki
Załącznik nr 2 po zmianie z dnia 12.01.2020 r.
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia po zmianie z dnia 12.01.2020 r.
Zmiana treści zapytania z dnia 12.01.2020 r.
Zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 Projekt umowy
Załącznik nr 2 Oferta Wykonawcy
Załącznik nr 1 OPZ - rtg

Pytania i wyjaśnienia
Unieważnienie zapytania 4-zo-2020

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Potencjał techniczny
20.01.2020, 10:38
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Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Dodatkowe warunki
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Warunki zmiany umowy
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Wykaz dokumentów jakie należy dołączyć do oferty
1. Do oferty Wykonawca dołącza oprócz Oferty (załącznik nr 2) wypełniony opis przedmiotu zamówienia
(załącznik nr 1) oraz aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym przez
Zamawiającego.
2. Do oferty Wykonawca dołącza oświadczenia lub dokumenty potwierdzające:
2.1. Spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
- w stosunku do wymagania posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej
działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
- w zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej Wykonawców,
- w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawców:
a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do zapytania),
2.2. Brak podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 2 do zapytania).
2.3. W zakresie wykazania, że zaoferowany sprzęt spełnia wymagania postawione przez Zamawiającego:
a) opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania).
3. Pełnomocnictwa do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą
nie jest osoba upoważnioną. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem
dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania
podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
4. Oferta, oświadczenia, o których mowa powyżej składane są w oryginale.
5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów,
o których mowa w niniejszym rozdziale, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia
dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
20.01.2020, 10:38

Baza konkurencyjności - Baza konkurencyjności

6z8

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/p...

6. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie precyzuje w powyższym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca
zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny ofert
1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający
będzie stosował następujące kryteria:
Nazwa kryterium Wartość punktowa wagi w %
Cena brutto oferty 100 %
P = max. 100 pkt: Za podstawę obliczeń przyjęta zostanie cena brutto za zrealizowanie całości
zamówienia podana w formularzu oferty. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za
kryterium „Cena brutto oferty” wykorzystany zostanie wzór:
Cmin
P = ------------------ x 100
Cof
gdzie:
P: liczba punktów przyznana ofercie badanej za kryterium,
Cmin: najniższa oferowana cena brutto spośród ofert nie podlegających odrzuceniu,
Cof: cena brutto oferty badanej,
100: waga punktowa przyznana kryterium.
2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z
przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia
towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od
towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca,
składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u
Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.
3. We wszystkich obliczeniach stosowanych w celu oceny ofert Zamawiający zastosuje dokładność do
drugiego miejsca po przecinku.
4. W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy punktację, uzyskaną przez każdą z ofert. Oferta,
która uzyska najwyższą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.
5. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą wagę/liczbę
punktów.

Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
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1.1. nie podlegają wykluczeniu (art. 57 ust. 1 i 2 Dyrektywy 2014/24/UE) tj.: nie został wobec
Wykonawcy wydany prawomocny wyrok z powodu dopuszczenia się jednego z następujących czynów:
a) udziału w organizacji przestępczej, zgodnie z definicją takiej organizacji zawarta w art. 2 decyzji
ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości
zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42);
b) korupcji, zgodnie z definicja zawarta w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników
Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 195 z 25.6.1997,
s. 1) i art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW (Decyzja ramowa Rady 2003/568/WSISW
z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym, Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s.
54), jak również korupcji zdefiniowanej w prawie krajowym instytucji Zamawiającej lub Wykonawcy;
c) nadużycia finansowego w rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony „interesów finansowych”
Wspólnot Europejskich (Dz.U. L 316 z 27.11.1995, s.48);
d) przestępstw terrorystycznych lub przestępstw związanych z działalnością terrorystyczną, zgodnie z
definicją zawartą odpowiednio w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady 2002/475/WSiSW (Decyzja ramowa
Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3), bądź
podżegania do popełnienia przestępstwa, pomocnictwa, współsprawstwa lub usiłowania popełnienia
przestępstwa, o których mowa w art. 4 tej decyzji ramowej;
e) prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE (Dyrektywa 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w
celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15);
f) pracy dzieci i innych form handlu ludźmi, zgodnie z definicja zawarta w art. 2 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5
kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar,
Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1);
g) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków lub opłacenia składek na ubezpieczenie
społeczne.
1.2. Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania z tytułu powiązań kapitałowych lub osobowych z
Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami
wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem
procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej,
pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii i bocznej lub w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Przy ocenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy Zamawiający zastosowuje zasadę: spełnia/nie
spełnia.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
FUNDACJA ALBATROS

Adres
11-001 Dywity
warmińsko-mazurskie , olsztyński
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Numer telefonu
784662282

NIP
7393574717

Tytuł projektu
Symbiosis - ochrona ex-situ gatunków zagrożonych i edukacja ekologiczna w działalności polskich
ośrodków rehabilitacji zwierząt - wzmocnienie potencjału sieci ośrodków na Warmii i Mazurach

Numer projektu
POIS.02.04.00-00-0173/16-00
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