
 

Postępowanie nr: 2018/38

Informacje ogólne

Organizator CENTRUM OBSŁUGI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

MONIKA OSTASZEWSKA

226946409

Monika.Ostaszewska@centrum.gov.pl

Województwo MAZOWIECKIE

Nazwa Dostawa specjalistycznego sprzętu i akcesoriów laboratoryjnych

oraz odczynników chemicznych na potrzeby Pracowni Badania

GMO Centralnego Laboratorium

Opis

Termin publikacji postępowania 2018-10-23 14:05

Termin otwarcia 2018-10-31 10:30

Postępowanie testowe Nie

Typ postępowania Otwarte

Rodzaj postępowania Publiczne (PZP)

Proponowany tryb postępowania Przetarg nieograniczony

Zamówienie współfinansowane Nie

Szyfrowanie ofert i załączników oferentów

podczas etapu składania ofert

Tak

Termin przesyłania załączników 2018-10-31 10:00
 
Warunki składania oferty w postępowaniu

Sposób składania ofert Wartość

Rodzaj ceny Cena brutto

Wymóg składania ofert Wszystkie części postępowania

Wymagana weryfikacja ofert podpisem elektronicznym Tak

Termin związania ofertą 30 dni

Oferta cenowa składana tylko w formie załącznika w

zakładce Załączniki

Tak

Forma składania ofert/wniosków Elektronicznie

Oferenci widzą przyznane punkty uznaniowe Nie

Oferent widzi ilość punktów Nie

Elektroniczne otwarcie ofert Tak

Domyślna waluta PLN
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Etapy i terminy

Etap Runda Data rozpoczęcia Data zakończenia

1 Składanie ofert 1 2018-10-23 14:05 2018-10-31 10:00

 
Opis przedmiotu postępowania i kryteriów oceny

  Część 1 Płytki do LightCycler480: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 2 Materiały pomocnicze (końcówki do pipet, probówki),: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 3 Akcesoria drobne: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub Nie
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korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 4 Łaźnia wodna: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 5 Odczynniki chemiczne: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 6 Zestawy do izolacji DNA: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub Nie
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korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 7 Odczynniki do PCR: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 8 Odczynniki do Real-Time PCR: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Nie

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

  Część 9 Bufory ogólnego zastosowania, elektroforeza: (1 szt.)

  Kryteria oceny przedmiotu postępowania

Cena brutto   Wymagane złożenia oferty równej lub

korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie składania ofert

Nie

Wymagane złożenia oferty równej lub Nie
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korzystniejszej od wartości wywoławczej w

etapie licytacji

Minimalne postąpienie nie zdefiniowano

Maksymalne postąpienie nie zdefiniowano

Jedn. miary PLN

Trend w dół

 
Kryteria uznaniowe

Lp Nazwa Przedmiot postępowania Punkty Opis

1 Termin dostawy Część 1 Płytki do

LightCycler480

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

2 Termin dostawy Część 2 Materiały

pomocnicze (końcówki do

pipet, probówki),

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

3 Termin dostawy Część 3 Akcesoria drobne 40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

4 Termin dostawy Część 4 Łaźnia wodna 40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

5 Termin dostawy Część 6 Zestawy do 40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w
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izolacji DNA dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

6 Termin dostawy Część 5 Odczynniki

chemiczne

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

7 Termin dostawy Część 7 Odczynniki do

PCR

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

8 Termin dostawy Część 8 Odczynniki do

Real-Time PCR

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

9 Termin dostawy Część 9 Bufory ogólnego

zastosowania,

elektroforeza

40.00 Kryterium „Termin dostawy” (w

dniach kalendarzowych) będzie

oceniane na podstawie deklaracji

Wykonawcy, zgodnie z poniższym

opisem: 14 dni i krócej - 40 pkt 15-21

dni - 20 pkt 22-27 dni - 10 pkt 28-30

dni – 0 pkt

 
Lista przesłanych załączników

Nazwa Etap Rozmiar Data przesłania

 Załączniki organizatora
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