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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:363880-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Toruń: Pomoce dydaktyczne
2022/S 128-363880

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Centrum Kształcenia Ustawicznego
Adres pocztowy: Plac św. Katarzyny 8
Miejscowość: Toruń
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Kod pocztowy: 87-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Centrum Kształcenia Ustawicznego p. Joanna Waczyńska
E-mail: jwacz@cku.torun.pl 
Tel.:  +48 566577451
Faks:  +48 566577452
Adresy internetowe:
Główny adres: www.cku.torun.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: http://bip.cku.torun.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Jednostka organizacyjna administracji samorządowej

I.5) Główny przedmiot działalności
Edukacja

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa pomocy dydaktycznych samochodowych
Numer referencyjny: CKU-DG 36/2022/EFS

II.1.2) Główny kod CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych samochodowych w ramach projektu 
„Wszechstronny absolwent 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1: Dostawa urządzenia płytowego do pomiaru sił hamowania z montażem i instruktażem
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ.
Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych: tester diagnostyczny, stacja klimatyzacji, montażownica i wyważarka 
kół - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa urządzenia płytowego do pomiaru sił hamowania z montażem i instruktażem
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych samochodowych w ramach projektu 
„Wszechstronny absolwent 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1: Dostawa urządzenia płytowego do pomiaru sił hamowania z montażem i instruktażem
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ.
Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych: tester diagnostyczny, stacja klimatyzacji, montażownica i wyważarka 
kół - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
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Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.03-04-0002/18 Wszechstronny absolwent 2

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dostawa pomocy dydaktycznych: tester diagnostyczny, stacja klimatyzacji, montażownica i wyważarka kół
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100 Pomoce dydaktyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL613 Bydgosko-toruński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Toruń

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych samochodowych w ramach projektu 
„Wszechstronny absolwent 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1: Dostawa urządzenia płytowego do pomiaru sił hamowania z montażem i instruktażem
- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1a do SWZ.
Część 2: Dostawa pomocy dydaktycznych: tester diagnostyczny, stacja klimatyzacji, montażownica i wyważarka 
kół - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 1b do SWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 20
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:
RPKP.10.01.03-04-0002/18 Wszechstronny absolwent 2

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru 
zawodowego lub handlowego
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Wykaz i krótki opis warunków:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z udziału w 
postępowaniu.
2. Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 ustawy pzp.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w 
projektowanych postanowieniach umowy, które określone zostały w załączniku nr 6 (wzór umowy) do SWZ. 
Umowa zostanie uzupełniona o zapisy wynikające ze złożonej oferty.

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 05/11/2022

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 08/08/2022
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Centrum Kształcenia Ustawicznego, Plac św.Katarzyny 8, 87-100 Toruń

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
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Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 00-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
01/07/2022
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