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Ogłoszenie nr 510548344-N-2020 z dnia 18.12.2020 r.

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie: Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów
stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku

Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach POWER 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
POWR.03.05.00-00-Z209/18 „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 615149-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny 18960000000000, ul. ul. Akademicka  13, 20-950  Lublin, woj. lubelskie,
państwo Polska, tel. 81 4456603, 4456073, e-mail zamowienia@up.lublin.pl, faks 81 4456730. 
Adres strony internetowej (url): https://up.lublin.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Uczelnia publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku
Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0”
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
EZ-p/PNO/41/2020

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu
kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w
Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWER. Na skład
wyposażenia gabinetu składają się: Fotel kosmetyczny elektryczny 1 szt; Fotel kosmetyczny manualny 1 szt; Taboret kosmetyczny 3 szt;
Stolik kosmetyczny 2 szt; Lampa Lupa 2 szt; Podgrzewacz do wosku 1 szt; Aparat do kawitacji 1 szt; Aparat do mikrodermabrazji 1 szt;
Darsonval 1 szt; Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej 1 szt; Frezarka do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt; Wapozon aparat do
nawilżania skóry 1 szt; Lampa led do manicure/ pedicure hybrydowego 1 szt; Aparat do infuzji tlenowej 1 szt; Laser kosmetyczny IPL - 1 szt;
Stolik do manicure 2 szt; Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem 1 szt; Autoklaw laboratoryjny 1 szt; Urządzenie do depilacji
światłem 1 szt; Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów 1 szt; 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert
częściowych. 3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca zapewnił Zamawiającemu: 1/ dostawę wraz z wniesieniem, montażem i uruchomieniem
przedmiotu zamówienia o wymogach i parametrach technicznych w załączniku nr 1 do SIWZ, oraz przeszkolenie w zakresie obsługi
urządzenia. Dostawa przedmiotu zamówienia odbywa się na koszt wykonawcy w miejsce wskazane odpowiednio do danej części w załączniku
nr 1. 2/ Zagwarantował serwis gwarancyjny na przedmiot zamówienia. 3/ Udzielenie gwarancji na przedmiot zamówienia wynoszącej co
najmniej: Fotel kosmetyczny elektryczny - 12 miesięcy; Fotel kosmetyczny manualny – 12 miesięcy; Taboret kosmetyczny – 12 miesięcy;
Stolik kosmetyczny – 12 miesięcy; Lampa Lupa – 12 miesięcy; Podgrzewacz do wosku – 12 miesięcy; Aparat do kawitacji – 24 miesiące;
Aparat do mikrodermabrazji – 24 miesięce; Darsonval – 24 miesięce; Urządzenie do mezoterapii mikroigłowej – 24 miesięce; Frezarka do
manicure/ pedicure hybrydowego – 24 miesięce; Wapozon aparat do nawilżania skóry – 24 miesięce; Lampa led do manicure/ pedicure
hybrydowego – 12 miesięcy; Aparat do infuzji tlenowej – 12 miesięcy; Laser kosmetyczny IPL - 12 miesięcy; Stolik do manicure - 12 miesięcy;
Prysznic świetlny urządzenie do terapii światłem - 12 miesięcy; Autoklaw laboratoryjny – 24 miesięce; Urządzenie do depilacji światłem - 12
miesięcy; Urządzenie wielofunkcyjne do badania skóry i włosów - 12 miesięcy. 4/ Gwarancja liczona będzie od daty podpisania protokołu
zdawczo-odbiorczego przez przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy. 5/ Przedmiot zamówienia będzie spełniał wymagania norm
technicznych stosowanych w Polsce (PN) oraz norm prawnych bezpieczeństwa Unii Europejskiej. 6/ Przedmiot zamówienia musi być
fabrycznie nowy, 7/ Wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przez
Zamawiającego. 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień
dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy. 6. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia w terminie do
28 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. 7. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu w każdej z części oceniane będą na
podstawie kryterium: 1/Cena oferty brutto (C) – 60 % - największą ilość punktów otrzyma oferta, w której Wykonawca zaproponuje najniższą
cenę ofertową brutto, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Cmin/Co x 60 pkt =
X gdzie: Cmin – najniższa cena z ocenianych ofert niepodlegających odrzuceniu, Co – cena oferty ocenianej, 60 – waga procentowa
ocenianego kryterium, X – wartość punktowa ocenianego kryterium. 2/ Termin wykonania (T) - 40% - największą ilość punktów otrzyma
oferta, w której Wykonawca zaproponuje najkrótszy termim wykonania, pozostali Wykonawcy otrzymają procentowo mniej. Uwaga! Termin
wykonania należy określić w dniach kalendarzowych. Zostaną odrzucone te oferty, które zawierają termin wykonania dłuższy niż 28 dni
kalendarzowych. Wartość punktowa obliczana będzie wg wzoru: Tn/To x 40 pkt = X gdzie: Tn – najkrótszy termin wykonania spośród
ocenianych ofert, To – termin wykonania badanej oferty, 40 – waga ocenianego kryterium, X – wartość punktowa ocenianego kryterium. Za
ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów wyliczoną jako sumę punktów uzyskanych w
kryterium nr 1, 2.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39113100-8

Dodatkowe kody CPV: 39113200-9, 39150000-8, 31521100-5, 42214000-9, 33166000-1, 33191110-9, 33700000-7, 39100000-3,
33100000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony
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III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz.1843)
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)”. W niniejszym
postępowaniu zostały złożone dwie oferty, którą Zamawiający odrzucił na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp „Zamawiający odrzuca ofertę
jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” oraz na podstawie art. 89
ust 1 pkt 6 „ Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu”

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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