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Ogłoszenie

Numer

2021-10218-30150

Id

30150

Powstaje w kontekście naboru

POIR.04.03.00-IP.01-00-007/17 - Centre for New Methods in Computational Diagnostics and Personalised 
Therapy

Tytuł

Projekt Międzynarodowe Agendy Badawcze PLUS, Centre for New 
Methods in Computational Diagnostics and Personalised Therapy 
(FNP, POIR); nr umowy MAB PLUS/2019/13, Projekt Sano (H2020, 
Teaming for Excellence Phase 2); nr umowy: 857533

Warunki zmiany umowy

Przewidywane możliwe zmiany istotnych postanowień umowy oraz warunki ich dokonania:
1.�Wszelkie zmiany w treści Umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności 
oraz mogą być dokonywane w zakresie i formie zgodnej z obowiązującymi przepisami, chyba że w Umowie 
zastrzeżono inaczej.
2.�Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany umowy, w następujących przypadkach:
a)�zmiany terminu realizacji zamówienia poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po 
stronie Zamawiającego oraz inne niezawinione przez Strony przyczyny spowodowane przez tzw. siłę 
wyższą w rozumieniu § 11 wzoru umowy, lub zaistnienie okoliczności związanych z obecnością wirusa 
SARS-CoV-2, które wpływają lub mogą wpłynąć na należyte wykonanie Umowy. 
b)�wydłużenia terminu gwarancji, w sytuacji przedłużenia jej przez producenta lub Wykonawcę;
c)�zmiany podwykonawcy w szczególności w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę realizacji 
zamówienia przy pomocy podwykonawców;
d)�wyniknięcia rozbieżności lub niejasności w Umowie, których nie można usunąć w inny sposób a zmiana 
będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej 
zapisów przez Strony

Załączniki

Dodane do ogłoszenia w obowiązującej wersji z dn. 2021-02-02
1. Załącznik 3 do zapytania ofertowego: SOPZ
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2. Załącznik 4 do zapytania ofertowego: wzór umowy
3. Załącznik 5 do zapytania ofertowego: projekt adaptacji
4. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikiem 1 (formularz ofertowy) i 2 (oświadczenie)

Czy dopuszczalna oferta częściowa?

NIE

Data opublikowania ogłoszenia

2021-02-02

Data ostatniej zmiany

2021-02-02

Termin składania ofert

2021-02-10 12:00:00

Planowany termin podpisania umowy

2021-02

Dane adresowe ogłoszeniodawcy

Sano - Centrum Zindywidualizowanej Medycyny 
Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja Badawcza 
Nawojki 11
30-950 Kraków
NIP: 6772446472

Osoby do kontaktu

Maja Więckiewicz
tel.: -
e-mail: m.wieckiewicz@sano.science

Części zamówienia

Część: 1

Tytuł części 1

Zakup mebli biurowych z transportem, wniesieniem i montażem

Czy dopuszczalne oferty wariantowe

NIE
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Przedmioty zamówienia do części 1

Typ

Dostawa

Podkategoria

Meble

Opis

Zakup mebli biurowych wraz z transportem, wniesieniem i montażem do pomieszczeń Sano - 
Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej - Międzynarodowa Fundacja Badawcza przy 
ul. Czarnowiejskiej 36 w Krakowie
Szczegółowy zakres zamówienia, wraz z parametrami technicznymi podano w tabeli stanowiącej 
załącznik 3 do Zapytania ofertowego. Pomocniczy projekt adaptacji pomieszczeń Sano stanowi 
załącznik nr 5 do zapytania ofertowego.
Wymagania ogólne:
1)�Zamawiający wymaga, aby wszystkie meble i wyposażenie były fabrycznie nowe, wolne od wad. 
2)�Wszystkie dostarczone sprzęty muszą posiadać aktualne certyfikaty, świadectwa jakości i 
spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem.
3)�Zamawiający wymaga, aby oferowane meble były produkowane seryjnie (wytwarzane masowo, 
według tego samego wzoru) 
4)�Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy wszystkich wymienionych sprzętów w ramach 
zaoferowanej ceny ryczałtowej. 
5)�Sprzęty powinny być dostarczone w całości lub w częściach i zmontowane na miejscu. 
6)�Dokładna kolorystyka i uchwyty do mebli zostaną ustalone z Wykonawcą przed podpisaniem 
umowy na podstawie wzorników i będą dodane jako załącznik do umowy.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Okres gwarancji

min.5 letnia gwarancja:meble płytowe, min.5 letnia gwarancja:krzesła,min. 2 letnia 
gwarancja:pozostałe elementy przedmiotu zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru 
bez zastrzeżeń

Kody CPV

39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części
39113100-8 Fotele
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39121000-6 Biurka i stoły
39130000-2 Meble biurowe

Miejsca realizacji

adres

Kraj

Polska

Województwo

małopolskie

Powiat

Kraków

Gmina

Kraków-Krowodrza

Miejscowość

Kraków

Warunki, jakie musi spełniać oferent

Typ

Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń

Opis

1.�Szczegółowa Kalkulacja ceny oferty sporządzona na podstawie Załącznika nr 3 do Zapytania 
ofertowego,
2.�Karty katalogowe producenta potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów opisanych w 
załączniku nr 3 dla poz. 1, 2, 3 , 4 i 6 - wskazujące w szczególności typ, rodzaj, model, charakterystykę 
produktu.
3.�Pełnomocnictwo, w zakresie zgodnym z treścią zobowiązania, w przypadku podpisywania 
oferty przez pełnomocnika, o ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty lub 
dokumentów rejestracyjnych (ewidencyjnych) Wykonawcy, które Zamawiający może uzyskać za 
pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składa się w oryginale lub 
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem,
4.�W postępowaniu uczestniczyć mogą Wykonawcy niepodlegający wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu  w okolicznościach określonych w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego (powiązani 
osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym).

Kryteria oceny do części 1

Czy kryterium cenowe?
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TAK

Opis

Cena ryczałtowa brutto za całość zamówienia – 60%
Punkty przyznawane za ww. kryterium będą liczone wg następującego wzoru:

          Cena najtańszej oferty
C = -----------------------------------------  x 60 pkt

        Cena badanej oferty

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Termin realizacji zamówienia–30%
Punkty przyznawane za ww. kryterium będą przyznawane jak poniżej:
30 pkt.-termin realizacji zamówienia do 4 tygodni
20 pkt.-termin realizacji zamówienia do 5 tygodni
10 pkt.-termin realizacji zamówienia do 6 tygodni
0 pkt.-termin realizacji zamówienia do 7 tygodni

Czy kryterium cenowe?

NIE

Opis

Gramatura tapicerki foteli i krzeseł z pozycji 1,2 i 4 SOPZ (załącznik nr 3 do Zapytania) – 10%
Punkty przyznawane za ww. kryterium będą przyznawane jak poniżej:
10 pkt. – gramatura min. 451 g/m2
5 pkt. – gramatura 401 – 450 g/m2
0 pkt. – gramatura 350 – 400 g/m2
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Podsumowanie

Oś czasu związana z ogłoszeniem i ofertowaniem

-> 2021-02-02 - data opublikowania

-> 2021-02-10 12:00:00 - termin składania ofert

-> 2021-02 - planowany termin podpisania umowy

Oś czasu realizacji przedmiotów zamówienia

Brak zdefiniowanych etapów dla przedmiotów zamówienia.


