
Ogłoszenie o przetargu: 

„Dostawa i montaż akrylowego zbiornika dla meduz  oraz dostawa i montaż systemu 
filtracyjnego dla 4 akwariów” 

 
ZOO Wrocław sp. z o.o. 
ul. Wróblewskiego 1-5 
51-618 Wrocław 
woj. dolnośląskie 
Osoby upoważnione do kontaktów: 
Jerzy Dobrowolski 
tel. (0-71) 348-30-24 w. 115,  tel. kom. 512 521 080 
Jacek Mól - tel. kom. 661 900 675  
faks (0-71) 348-37-68 
e-mail: zoo-sekretariat@zoo.wroc.pl 
Rodzaj zamówienia: dostawa i usługa 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Załączniki: 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 

 

Określenie przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem elementów profilowanych 

wykonanych z akrylu w istniejącym zbiorniku akwarystycznym przeznaczonym dla meduz 

oraz dostawa i montaż systemu filtracyjnego dla istniejących morskich akwariów. Akwaria 

zlokalizowane są na terenie obiektu budowanego w ramach inwestycji Budowa obiektu 

Afrykarium - Oceanarium wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na terenie ZOO 

Wrocław. 

CPV:  44611500-1 Zbiorniki wodne 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji powyższego zamówienia podczas normalnego 
funkcjonowania obiektu  będącego obiektem użyteczności publicznej. Prace muszą być 
wykonywane pod kierownictwem Generalnego Wykonawcy Afrykarium-Oceanarium (PB 
Inter-System SA), którego na terenie budowy reprezentuje kierownik budowy 
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.  
3. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz ustanowienia dynamicznego 
systemu zakupów.  
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.  
5. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej.  
6. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których 
mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  
7. Wadium: 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych). 
8. Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przewidywanego 
zadania.  Termin wizji lokalnej należy uprzednio uzgodnić z Panem Jackiem Molem   
(tel. kom. 661 900 675) 

  

 

Wymagany termin realizacji zamówienia 

Przedmiot zamówienia, należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 

20.05.2014 

 



 

Opis warunków udziału w postępowaniu 

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1. spełniają warunek dotyczący posiadania uprawnień do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. spełniają warunek dotyczący posiadania wymaganej przez Zamawiającego wiedzy i 
doświadczenia; 

3. spełniają warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym 
oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

4. spełniają warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej; 
5. nie zachodzą wobec nich podstawy do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy; 
Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w załączonej 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

. 

 

Kryteria oceny ofert 

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena. Jej znaczenie (waga) wynosi więc 100%. Oferty 
podlegają ocenie w zakresie przedstawionego powyżej kryterium wg następujących zasad: 

o kryterium będzie punktowane w skali od 0 do 100 punktów;  
o maksymalną ilość punktów dostanie oferta o najniższej cenie;  
o pozostałym ofertom zostaną przydzielone punkty proporcjonalnie mniejsze, zgodnie 

ze wzorem: 
(<Cena oferty o najniższej cenie> / <Cena oferty badanej>) x MP 
MP -- maksymalna ilość punktów. 

Zamawiający wybierze ofertę, która otrzyma największą ilość punktów, tzn. ofertę, która 
zawiera najniższą wartość brutto całości zamówienia. 

 

Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę, sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia 03.03.2014 r. 
godz. 10:00 w Sekretariacie ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5. 

 

Otwarcie ofert  

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego: ZOO Wrocław Sp. z o.o., 
ul. Wróblewskiego  1-5, 51-618 Wrocław, Budynek Administracyjny, pokój nr 6, dnia  
03.03.2014 r. o godz. 10:30 

 

Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

 
 


