Przedmiot: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW DO PROWADZENIA
BADAŃ GENETYCZNYCH DLA KWP W GDAŃSKU
Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
Województwo: pomorskie
Adres: 80819 Gdańsk, ul. Okopowa
Telefon: 583 214 817
Fax: 583 214 810
Strona internetowa: https://www.pomorska.policja.gov.pl
Data publikacji: 0000-00-00
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku, 80819 Gdańsk, ul. Okopowa,
REGON: 19123609400000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
odczynników do prowadzenia badań genetycznych dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. Nr 1 do
SIWZ.
Towar dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach producenta.
Zestawy odczynników muszą być w pełni kompatybilne z aparatem do automatycznej izolacji
metodą magnetyczną Maxwell FSC oraz posiadać przynajmniej 9 m-cy termin ważności od
momentu dostawy do Zamawiającego.
Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych zamówień do dnia 31.12.2018 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia określonych
jako wartość umowy.
Szczegółowy opis zgodnie zapisami SIWZ
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa odczynników do prowadzenia badań genetycznych dla KWP w Gdańsku zgodnie z zał. Nr
1 do SIWZ.

Towar dostarczony w oryginalnych, fabrycznych opakowaniach producenta.
Zestawy odczynników muszą być w pełni kompatybilne z aparatem do automatycznej izolacji
metodą magnetyczną Maxwell FSC oraz posiadać przynajmniej 9 m-cy termin ważności od
momentu dostawy do Zamawiającego.
Dostawy realizowane będą sukcesywnie na podstawie składanych zamówień do dnia 31.12.2018 r.
lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na realizację zamówienia określonych
jako wartość umowy.
Szczegółowy opis zgodnie zapisami SIWZ
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33696500-0
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium:
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. Formularz Oferty ( zał. nr 2);
Uwaga: podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela zgodnie z wypisem z właściwego
rejestru wraz z zał. kosztowym nr 1 i oświadczeniem o podwykonawcach;
B. W przypadku złożenia oferty równoważnej opis asortymentu równoważnego wraz z parametrami
należy dołączyć do oferty.
W przypadku ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu do oferty należy
dołączyć pełnomocnictwo . Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginalne lub poświadczonej
notarialnie za zgodność z oryginałem kopii do reprezentowania Wykonawcy lub Wykonawców w
przypadku, gdy:
1) ofertę podpisuje inna osoba niż Wykonawca;
2) ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego o
treści wymaganej w art. 23 ust. 2 ustawy - dla ważności pełnomocnictwa wymaga się podpisu
prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
0000-00-00 godzina: , miejsce:

