Ogloszenie nr 507343-N-20|8 z dnia

20I8-0l-I8

r.

Warmifisko-Mazurski Fundusz "Porgczenia Kredytowe" Sp.

z o.o,

w Dzialdowie: Sukcesywna dostawa material6w eksploatacyjnych - toner6w do wz4dznir

drukujqcych i kopiuj4cych (drukerek, kserokopiarek) na potrzeby Warmirisko-Mazurskiego Funduszu ,,Porgczenia Kredytowe" Sp' z o.o' w Dzialdowie
OGLOSZENIE O ZAMOWIENII.I - Dostawy
Zamiestrzanie ogloszenia ; Zamieszczanie obowiTkowe
Ogloszenie dotyczy : Zam'lwienia publicznego
ZamOwienie dotyczy projektu lub programu wspr6lfinansowanego ze 6rodkt6w l.lnii Europejskiej
'tbk

Nazwa pmjektu lub programu
RPO WiM I. RPO WiM II. PO RPW I, PO RPW II

0

zam6wienie mogq ubiegad sig wylqcznie zaklady pracy chronionej oraz wykonawcy, kt6rych dzialalno6d' lub dzialalnoid ich wyodrgbnionych organizacyjnie

jednostek, kt6re bgdq realizowaly zam6wienie, obejmuje spolecznq i zawodowq integracjg os6b b@qcych czlonkami grup spolecznie marginalizowanych
Nie

Nale2y podai minrmalny procentowy wska2nik zatrudnienia os6b naleZ4cych dojednej lub wigcej kalegorit, o ktorych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niz
3070, os6b zatrudn ionych przez zaklady pracy chronionej lub wykonawcow albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
Postgpowanie przeprowadza centralny zamawiajqcy
Tak

Postgpowanie przeprowadza podmiot, kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierryli przeprowadzenie postgpowania
Nie

Informacje na temat podmiotu kt6remu zamawiajqcy powierzyl/powierryli prowadzenie postqpowania:
Postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie przez zamawiejgcych
Nie

identyfikacyjne oraz osoby
Jezeli tak, nalezy wymienic zamawiajqcych, ktorzy wspolnie przeprowadzaj4 postgpowanie oraz podac adresy ich siedzib, krajowe numery
do konlaktow wraz z danymi do kontaktow:

postgpowanie jest przeprowadzane wsp6lnie z zamawiajqcymi z innych paistw czlonkowskich LInii Europeiskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postgpowania wsp6lnie z zamawiajgcymi z innych paristw czlonkowskich IInii Europejskiej

-

majqce Trstosowanie krajowe

prawo zam6wiei publicznych:
Informacje dodatkowel
L

l) NAZWA l ADRES:

Wofnosci

Warminsko-Mazurski Fundusz "Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie, krajowy numer identyfikacyjny 51958672200000' ul. ul.

4,13200 Dzialdowo,woj.warminsko-mazurskie,panstwoPolska,tel,236975052,e-mailprezes@poreczenia-kredytowe.info;bz@poreczenia-

kredytowe.info, faks 23 697 50 54.
Adres strony internetowej (URL): wwwporeczenia-kredytowe,info
Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod ktorym mozna uzyskac dostFp do narzgdzi i urzqdzeh lub formatow plikow kl6re nie sq og6lnie dostgpne

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJ4CEGO: Inny (proszg okre3lic):
Sp. z o.o.

I.3) WSPOLNE IIDZIELANIE ZAMOWIENIA (eieli dotycqfl:
podzial obowiazkow migdzy zamawia;4cymi w przypadku wspolnego przeprowadzania postgpowania, w tym w przypadku wspolnego przeprowadzania
postgpowania z zamawia.l4cymi z innych panstw czlonkowskich Unii Europejskiej (ktory z zamawiajqcych jest odpowiedzialny za przeptowadzenie postgpowania.

czy i w jakim zakresie za przeptowadzenie postgpowania odpowiadajq pozostali zamawiaj1cy,

c4

zam6wtenie bgdzie udzielane przez kazdego z zunawiaj1cych

indywidualnie, czy zamowienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostatych zamawiaj4cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pelny i bezpo5rrdni dostgp do dokument6w z postgpowania mo2na uzyskad pod adresem
Nie

([lRL)

Adres strony internetowej, na kt6rej zamieszczons bedzie specyfikacja istotnych warunk6w zamdwienia
Nie

Dostgp do dokument6w z postgpowania jest ograniczony - wigcej informacji moZna uryskad pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowrniu nalei,y przesylad:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzialu w postgpowlniu w inny spos6b:

Nie
Inny sposob:

Wymagane jest przeslanie ofert lub wniosk6w o dopuszcz,enie do udzialu w postgpowlniu w inny spos6b:
Nie
Inny spos6b:

Adres:

Komunikacja elektroniczns ryymaga korzysta nia z narzedzi i llrtqdzeh lub format6w plik6$ kt6re nie

s4 og6lnie dostgpne

Nie

(URL)
Nieograniczony, pelny, bezpo6rednr i bezplatny dostgp do tych na'zgdzi moina uryskai pod adresem:

SEKCJA

fI.l)

II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

i kopiuj4cych
Nazwa nadana zam6wie niu prtnz amawiajgcego: Sukcesywna dostawa material6w eksploatacyjnych - toner6w do urzqdzen drukujqcych

(drukarek, kserokopiarek) na potrzeby Warmiirsko-Mazurskiego Funduszu,forqczenia Kredytowe" Sp. z o o w Dzialdowie

Numer referencyjny:
Przed wszczgciem postgpowania o udzielenie zam6wieni4 przeprowadzono dialog techniczny
Nie

Il.2) Rodz:j am6wienia: Dostawy
It.3) Informacja

o mo2liwo6ci skladania ofert czgSciowych

Zamowienie podzielone jest na cz9scr:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu mo2na skladad w odniesieniu do:

Zamawiajqcy zastrzege sobie prawo do udzielenia lqcznie nastgpujqcych cz96ci lub grup czgsci:
Maksymalna liczba cz46ci zam6wienia, ns kt6re moi;e zostad udzielone zam6wienie jednemu wykonawcy:

fl,4)Kr6tkiopisprzedmiotuzam6wienia (u,ielkoit,:ukres,nt<l:altikfittlostaw,ustuglubrohdtbudowlanychluhokreilenie:apotr:ehowantaiwymgah)aw
przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre$lenie zapotrzrbowania na innowacyjny produk! uslugg lub roboty budowlane: Przedmiotem zam6wieniajest
do urz4dzen drukuj4cych i
sukcesyma dostawa w okresie trwania umowy fabrycznie nowych, nieregenerowanych material6w eksploatacyjnych toner6w
minimalne
kopiuj4cych (drukarek, kserokopiarek) na potrzeby Warmiirsko-Mazunkiego Funduszu,,Porgczenia Kredytowe" Sp. z o.o. w Dzialdowie spelniaj4cych

wymagania okre3lone w specyfikacjr istotnych warunk6w zam6wienia.

IL5) Gl6wny kod CPV:
Dodatkowe kody CPV:

30 1 25 1 l 0-5

f

L6) Caf kowita warto6d zam6wieoia (ie:eli :amavtqiqcy podqle informacie o worloici :omdwieniu).

WartoSc bez VAI':
Waluta:

(u,
I u

pr:ypadku umtiw ramowych luh tlynumic:negt systemu:okupdw - s:acunkowa calkowilu maksymalna wartoit w calym okresie ohowiq:ywania umowy rumowel

h dynam ic:ne g,o sysl c mu :a kupiw)

lI.7)Czyprzewidujesigudzieleniezam6wieri,okt6rychmowawart.6Tust.tpkt6iTlubwart.lS4ust'6pkt3ustawyPzp:Nie
Okre3lenie przedmiotu, wielkoSci lub zakresu oraz warunk6w najakich zostan4 udzielone zam6wienia, o ktorych mowa w art. 67 ust.

I pkt 6 lub w art,

134 ust. 6 pkt

3 ustawy Pzp:

ll,8) Okres, w kt6rym realizowane bgdzie z:m6wienie lub okr€s,

na kt6ry zrstala zawarta umowa rrmowa lub okres, na kt6ry zostal ustsnowiony

dynamiczny system zakupfw:
miesiqcach:

12 lub dniachz

luh

data rozpoczgcia

z

luh zakohczeniaz

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA

III: INFORMACJE

O CHARAKTERZE PRAWNYM. EKONOMICZNYM. FINANSOWYM I TECHNICZNYM

til.t) wARtrNKl trDzlAl,tr w PosTf,PowANll.l

tlt.l.l)

Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreflonej dzialalnoSci zawodowej. o ile wynika to z odrqbnych przepis6w

Okreilenie warunkow:
lnformacje dodatkowe

tll,l.2)

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

OkreSlenie warunkow:

Informacje dodatkowe

IILl,3)

ZdolnoSd techniczna lub zawodowa

OkreSlenie warunkow:
Zamawiajqcy wymaga od wykonawcow u'skazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu imion i nazwisk osob wykonuj4cych
czynno$ci

pzy realizacji zamowienia wraz z informacjq

o kwalifikacjach zawodowych lub doSwiadczeniu tych os6b: Nie

lnformacje dodatkowe:

ItI,2) PODSTAWY WYKLTICZEN IA

tll,2,l)

Podstaryy wykluczenia okreslone w art' 24 ust.

I

ustawy Pzp

lfl.2.2) Zamawiajqcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawieart.24 ust.5 ustawy

Pzp Nie Zamawiajqcy przewiduje nastgpujqce fakultatywne

podstawy wykluczenia:

ilt.3) wyKAz oswl,qocznN sKLADANycH pRzEz WYK0NAWCE W CELr.t WSTEPNEGO POTWIERDZf,NIA, zE NIE PODLEGA ON

wyKllrczENltr oRAz spELNtA wARtrNKr

ITDZIALIT W POST4POWANItI ORAZ SPELNIA KRYTERIA SELEKCJI

O6wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spelnianiu warunk6w udzialu w postgpowlniu
Tak

OSwiadczenie o spelnianiu kryteri6w selekcji
Nie

oSwlloczrill LLrB DoKtrMENtOw, sxmnlNycn pRzEz wyKoNAwcE w FosrEPowANILr NA wEzwANIE
zAMAwIAJAcEco w crLtr porwrERDZENtA oKoLrczNoScr, o xr6RvcH MowA w ART. 2s trsr. I PKT 3 tlsrAWY PZP:
ru.4) wyKAz

wyKAz oSwllnczril L[rB DoKTTMENTOw SKLADANvcH pRzEz wyKoNAwc[ w PosrDPowANItr NA wEzwANIE
zAMAwtAJAcEGo w ccLtt porwtERDzENtA oKoLIczNoScl, o xr6nvcH MowA w ART. 2s Lrsr. r PKT I LlsrAwY PzP
rrr.s)

tII.s.r) W ZAKRESIf, SPELNIANIA wARttnxow tlDzlALll w POSTQPOWANII.T:
IIT.5.2) W T.AKRESIE XNVTT,RI6W SELEKCJI:

ilt.6) wyKAZ oswtADczuit LrrB DoKtTMENTOW SKLADANycH pRZEz wyKoNAwcq

zAMAwIAJAcEco w cut,l

w PosTqPowANll.r

porwtERDzENtA oKoltczNoScl, o xr0nycH MowA w ART.25 llsr.

l

NA

PKT 2

IIl.7) INNE DOKTTMENTY NIE WYMIENIONE W pkt lII.3) ' Ill,6)

SEKCJA IV: PROCEDURA
ry.r) oPIS
ry,1.1) Tryb udzielenia zam6wienia: Przetarg nieograniczony

IV.l.2) Zamawiajgcy igda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV. |,3) Przewiduje sig udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam6wienia:

Nie
Nale2y podac informacje na temat udzielania zaliczek:

W.1.4) Wymaga sig zloirnia ofert w postaci katalog6w elektronicarych lub dolqczenia do ofert katalog6w elektronicznych:
Nie
Dopuszcza sig zlo2enie ofen w postaci katalog6w elektronicznych lub dol4czenia do ofen kahlog6w elektronicznych:

Nie
lnformacje dodatkowe:

lV,l.5.) Wymaga sig zlo2enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si9 zlo2enie oferty warianlowej
Nre

Zlozenie oferty wariantowej dopuszcza si9 tylko zjednoczesnym zlozeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.l,6) Przewidywana liczba wykonawc6w, kt6rzy zostsn{ zaproszeni do udzialu w postgpowaniu
(pnelurg ogrqniczony, negociucie

z oglos:eniem, dialog ktnkurencylny, partnerstwo innowocyine)

Liczba wykonawcdw
Przewidywana minimalna liczba wykonawc6w
Maksymalna I iczba wykonawcow
Kryteria selekc ji wykonawcow:

IV,l.7) tnformacje

na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup6w:

Umowa ramowa bgdzie zawarta:

Czy przewiduje sig ograniczenie liczby uczestnikow umouy ramowej:

Przewidziana maksymalna ficzba uczestnlk6w umowy ramoweJ

Informacje dodatkowe:

Zamowienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupow:

Adres strony intemetowej, na kt6rej bgdq zamieszczone dodatkowe informacje dotycz4ce dynamicznego systemu zakupow:

wf,zwANlE

tlsrAwY PzP

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego syslemu zakup6w dopuszcza sig zlozenie ofert w formie kaalogow elektronicznych:

przewiduje sig pobranie ze zloZonych katalogow elektronicznych informacji potrzebnych do sporz4dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu
zakupow:

IV.l.8) Aukcja elektroniczna
Przfwidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicanej (pr:ctdrg, nieogrunic:otty, Pr:elarg ogrunic:ony, ne4ociacie : oglos:eniem) Nie
Nalezy podac adres strony intemetowej, na kt6rej aukcja bgdzie prowadzona:

Nalezy wskrzad elemenly, kt6rych wartosci bgde prredmiotem rukcji elektronicznej:

przewiduje sig ograniczenia co do pr,edstawionych wartosci, wynikajlce

z opisu

przedmiotu zam6wienia:

Nalezy podai, kt6re informacje zostan4 udostgpnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej orazjaki bg&ie termin ich udostgpnienia:
Informacje dotycz4ce przebiegu aukcji elektronicznej

:

licytowai (minimalne wysoko$ci
Jaki jest przewidziany spos6b postgpowania w toku aukcji elektronicznej i jakie b9d4 warunki, najakich wykonawcy bqd4 mogli
post4pien):
polqczen:
Informacje dotycz4ce wykorzystywanego sprzgtu elektronicznego, rozwiqzati i specyfikacji technicznych w zakresie
Wymagania dotycz4ce rqestracji i identyfikacji wykonawcow w aukcji elektronicznej:

Informacje o liczbie etap6w aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt6rzy nie zlo2ryli nowych postApien, zostanq zakwalifikowani do nast9pnego etapu:
Warunki zamknigcia aukcji elektrontczne.l:

TV.2)

KRYTERIA OCENY OFERT

lV.2,l) Kryteria oceny ofertr
1V.2.2)

Kryteria

IV,2.3) Zastosowanie procedury o kt6rej mowa w arl. 24aa ust.

I

ustawy Pzp (przetarg nteograntczony)

Tak

tV.3) Negocjacje z ogloszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3,l) Informacje

na

tem.t negocjacji zogloszeniem

Minimalne wymagania, ktore muszq spelniac wszystkie oferty:

przewidzianejest zastrzezenie prawa do udzielenia zam6wienia na podstawie ofert wstQpnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia'l negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:

Nalezy podac informacje na temal etapow negocjacji (w tym liczbg etapow):

Informacje dodatkowe

tv.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagan zamawiaj4cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

podstawg do skladania ofert' jezeli
Informacja o wysokoSci nagrod <lla wykonawc6u ktorzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiqzania stanowt4ce
z.amawiajqcy przewiduie nagrody.

Wstgpny harmonogram postgpowanla:

Podzial dialogu na etapy w celu og:re;niczenialiczby

tozwiqzth

Nalezy podad informacje na temat elap6w dialogu:

Informacje dodatkowe:

IV.3,3) Informacje na temat partnerstws innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamowienia definiuj4ce minimalne wymagania, kl6rym muszq odpowiadai wszystkie oferty:

podzial negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj4cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri6w oceny ofert wskazanych w specyfikacji
rstotnych warunkow zamowienia

Informacje dodatkowet

ry.4) Licytacja elektron iczna
Adres strony intemetowej, na krore; bg&ie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony intemetowej, na ktorej jest dostgpny opis przedmiotu zam6wienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz4ce rqestracji i identyfikacji wykonawc6w w licytacji elektroniczn€j, w tym wymagania techniczne wz?dzefi informatycznych:
Sposob postgpowania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreslenie minimalnych wysokoSci post4pien:

Informacje o liczbie etapow licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, ktony nie zlozyli nowych post4pieri, zostanq zakwalifikowani do nast9pnego etapu:
Termin skladanra wnioskow o dopuszczenie do udzialu w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:

Termin otwarcia I icytacj i elektronicznel:
Termin i warunki zamknigcia licytacjl elektroniczneJ:

publicznego, albo ogdlne warunki umowy, albo wzot
Istotne dla stron postanowienia. ktore zostan4 wprowadzone do tresci zawreranej umowy w sprawie zam6wienia
umowy:

Wymagania dotyc zqce zabezpiecz.enia nalezytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
TV,s)

ZMIANA TIMOWY

przewiduje sig istotne zmiany postanowief zawartej umowy w stosunku do tr€6ci oferty, ns podstswie kt6rej dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Nale2y wskazac zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV,6.f ) Spos6b udostgpniania informacji o charakterze poufnym (ie:eli dotyc:y):

Srodki slui4ce ochronie informacji o charakterze poufnym

fV,6,2) Termin sktadonia ofert lub wniosk6w o dopuszczenie do udzirlu w postgpowaniu:
Data: 2018-01-25, godzina: I | :00,
przetarg ograniczony, negocjacje z
Skr6cenie terminu skladania mioskow, ze wzglgdu na pilne potrzebg udzielenia zam6wienia (przetarg nieograniczony'
ogloszeniem):

Nie
Wskazad powody:

Jgzyk lubjgzyki, wjakich mogq byc sporz4dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w postgpowaniu

!r

IV,6.3) Termin

zwhzrni. ofert{r do: okres

w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofen)

W.6.4) Przewidujc sQ uniewrtnienie portgponnnia o udzielenlc zrm6vlenrl, w

orez niepodlegrjqcych znmtowi 6rodk6w z pomocy udzidonej przcz

mirly

by6 przcanlczone

priltwr

przypdku nicprzylrrnlr lrudkdw pochodzqcych

z budretu Unii EurcpeJrkicj

czlonkowrkic EuropcJtkicgo Poroanmhnia o Wolnym Hrndlu (EFIA)' kt6r€

nr rfinancowrnic crlolci lub cz$ci zrn6wienlr: Nie

IV.6.5) Przoviduje rig uniewrlnlenie portfpowrnir o udzielcnic zrm6wielir, jcdeli lmdki

rozrvojowg kt6rr zrmrwirjqcy zrmietal przwtczy( nr rfintnrowrnic cdolcl

rlu{e

rfinrnrowrnlu zrrn6wicd nr bedrnir nruhowc lub pnce

lub czgdci zrm6wienir, nie

artrly

mu przyznrne Nic

IV.6.6) Informrcje dodrt*owe:

ZAI,ACZNIK I . INTORMACJE DOTYCZACE OFERT CZESCIOWYCH

