
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 90657-2016 z dnia 2016-06-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Poznań

IV.Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych.

Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych w postaci: nadajników,

odbiorników, dystrybutora...

Termin składania ofert: 2016-06-23

Poznań: Dostawa zestawów mikrofonowych systemów bezprzewo dowych

Numer ogłoszenia: 120869 - 2016; data zamieszczenia : 05.07.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia

w BZP: 90657 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Teatr Nowy im. Tadeusza Łomnickiego, ul. Dąbrowskiego 5, 60-838 Poznań, woj.

wielkopolskie, tel. 061 8484885, faks 061 8484933.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa zestawów mikrofonowych systemów

bezprzewodowych.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  IV.Przedmiot zamówienia: Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

zestawów mikrofonowych systemów bezprzewodowych. Przedmiot zamówienia: Dostawa zestawów

mikrofonowych systemów bezprzewodowych w postaci: nadajników, odbiorników, dystrybutora antenowego,

anten, mikrofonów nagłownych, mikrofonów typu lavalier, ładowarek, akumulatorów oraz skrzyni transportowej.

Dodatkowe wymagania: - serwis gwarancyjny oferowanych urządzeń na terenie RP z reakcją 48h (reakcja tzn.

naprawa w terminie 48h od momentu zgłoszenia lub udostępnienie w ciągu 48h równoważnego urządzenia

zastępczego, czyli o takich samych parametrach technicznych na czas naprawy); - skrócona instrukcja obsługi

nadajnika i mikrofonu w języku polskim dla użytkownika końcowego (wokalistaaktor); - w cenie dostawa

zamówienia do siedziby Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu

zamówienia zawiera zał. nr 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna. Zamawiający przewiduje możliwość zmian

postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w

przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych

warunków ich wprowadzenia: 1)zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie
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ogłoszona ustawowa jej zmiana; 2)nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień

publicznych: a)zmiana danych związanych z obsługą administracyjnoorganizacyjną umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego), zmiana stawki VAT, o ile Zamawiający wyrazi nań zgodę, b)zmiany danych

teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami. jednakże nie stanowi to obowiązku, z

którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje

również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy. Zamawiający podkreśla, iż

przedmiot zamówienia stanowi rozbudowę posiadanej przez zamawiającego infrastruktury wskazanej w zał. nr 7

do SIWZ. Stąd konieczność zachowania przez oferowany przedmiot kompatybilności. Zamawiający może

wystosować po dostawie sprzętu zapytanie do producenta z prośbą o weryfikację numerów seryjnych dla

potwierdzenia zgodności ze specyfikacją i zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i podpisania odbioru

sprzętu w przypadku rozbieżności w zapisach. Wskazane w dokumentach znaki towarowe, nazwy własne, itp. -

stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy, funkcjonalny, techniczny i technologiczny dot. przedmiotu zamówienia.

We wszystkich przypadkach, w których ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia wskazano

pochodzenie, nazwy materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy lub ich pochodzenie, dopuszcza się

stosowanie materiałów, urządzeń, oprogramowanie, systemy równoważne, tj. wszelkie wymienione z nazwy

materiały, urządzenia lub oprogramowanie, systemy użyte w przekazanej przez Zamawiającego dokumentacji

lub ich pochodzenie, służą wyłącznie określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi o nie gorszych

parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy

uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami, urządzeniami programami. Pojęcie

równoważności znajduje również zastosowanie w przypadku, gdy Zamawiający opisał przedmiot zamówienia za

pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Użyte w dokumentacji nazwy, które

wskazują lub mogłyby kojarzyć się z producentem lub firmą, nie mają na celu preferowanie rozwiązań danego

producenta lecz wskazanie na rozwiązanie, który powinien posiadać cechy techniczne, technologiczne nie

gorsze od podanych w dokumentacji technicznej. Zamawiający w przypadku ofert zawierających rozwiązania

równoważne będzie je weryfikować pod względem spełniania wymogów poszczególnych pozycji Specyfikacji

technicznej - zał. 7 do SIWZ. Wykonawca obowiązany jest udowodnić w ofercie równoważność oferowanych

urządzeń, oprogramowania lub systemów. Zamawiający nie uzna rozwiązań równoważnych, jeśli będą o

gorszych niż wskazane w zał. 7 do SIWZ - Specyfikacja techniczna - minimalnych wymaganiach jakościowych,

funkcjonalnych, technicznych i technologicznych. CPV: 32341000-5, 31434000-7, 44613400-4, 32510000-1

V.Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Nie dopuszcza się składania ofert

wariantowych, zamiennych. Nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. VI.Termin wykonania

zamówienia. Do 8 tygodni od dnia podpisania umowy. Termin wykonania zamówienia podlega ocenie w

przyjętych kryteriach oceny ofert. 32.34.10.00-5, 31.43.40.00-7, 44.61.34.00-4, 32.51.00.00-1..

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 32.34.10.00-5, 31.43.40.00-7, 44.61.34.00-4, 32.51.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony
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III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  28.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZA MÓWIENIA:

M. Ostrowski sp. j., aj. Armii Krajowej 5, 50-541 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 589310,89 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFE RTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty:  190891,08

Oferta z najni ższą ceną: 190891,08 / Oferta z najwy ższą ceną: 190891,08

Waluta:  PLN .
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