
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.iopan.gda.pl/bip/przetarg200/

Sopot: Dostawa wieloparametrowego profiluj ącego pływaka

pomiarowego

Numer ogłoszenia: 7854 - 2014; data zamieszczenia: 08.01.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Instytut Oceanologii PAN , ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, woj. pomorskie,

tel. 058 5517281, faks 058 5512130.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego:  http://www.iopan.gda.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Inny: Instytut Polskiej Akademii Nauk.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Dostawa wieloparametrowego profilującego pływaka

pomiarowego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:  dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest

dostawa wieloparametrowego profilującego pływaka pomiarowego dla Zamawiającego Instytutu Oceanologii

Polskiej Akademii Nauk w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot. 2. Kod CPV: 38400000-9 -

przyrządy do badania właściwości fizycznych 3. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca

obowiązany jest dostarczyć dryfujące i profilujące urządzenie do rejestracji parametrów fizyko-chemicznych wody

morskiej o następujących parametrach technicznych: 1) Głębokość działania 0 - 2000 m, 2) Mierzone parametry:

a) ciśnienie, b) elektroprzewodność (równowaŜne zasoleniu wody morskiej w skali praktycznej) c) temperatura, 3)

Specyfikacja czujników: a) Ciśnienie: - zakres: co najmniej od 0 do 2500 dbar - początkowa dokładność co

najmniej: 2.4 dbar - rozdzielczość: co najmniej 0.1 dbar - dryf: < 5 dbar/5 lat - transmitowany zakres: co najmniej

0-2500 dbar - transmitowana dokładność: co najmniej 1 dbar b) Zasolenie: - zakres: co najmniej od 2 do 42 PSU -

początkowa dokładność: co najmniej 3 mPSU - rozdzielczość: co najmniej 1mPSU - dryf: < 10 mPSU/5 lat -

transmitowany zakres: co najmniej 10 to 42 PSU - transmitowana dokładność: co najmniej 0.001 PSU 15 bits c)

Temperatura: - zakres: co najmniej od -2°C do +35°C  - początkowa dokładność: co najmniej 2 m°C -

rozdzielczość: co najmniej 1 m°C - dryf: < 2 m°C/5 lat - transmi towany zakres: co najmniej -2 to 30°C -

transmitowana dokładność: co najmniej 0.001 °C 4) Urządzenie powinno mieć moŜliwość autonomicznego
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działania. 5) Wymagana jest moŜliwość samodzielnego ustawienia głębokości zanurzenia, równieŜ zdalnie. 6)

Konstrukcja powinna być odporna na ewentualny kontakt z lodem morskim, antena powinna być odpowiednio

wzmocniona i osłonięta. 7) Urządzenie powinno posiadać algorytm zmniejszający prawdopodobieństwo

wynurzenia w obszarze zlodzonym (ISA) i moŜliwość opóźnionego przesyłania danych. 8) Transmisja danych

powinna zachodzić przez satelitę z moŜliwością pozycjonowania GPS w czasie gdy pływak znajduje się na

powierzchni. 9) Telemetria poprzez system Iridium. 10) Wymagana jest moŜliwość swobodnego programowania

urządzenia i aktualizowania zainstalowanego oprogramowania. 11) Dane zapisywane powinny być na kartach

pamięci typu CF, minimum 128 MB. 12) Zasilanie urządzenia stanowić powinny baterie litowe o wystarczające na

wykonanie minimum 100 cykli. 13) Komunikacja powinna być moŜliwa poprzez kontroler typu RS232. 14) Całość

powinna być zamknięta w wodoszczelnej obudowie. 15) Urządzenie powinno zostać indywidualnie wybalastowane.

16) Do zestawu naleŜy dołączyć certyfikowaną skrzynię transportową oraz oprogramowanie. 4. Zamawiający

wymaga, aby Wykonawca dostarczył przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na swój koszt w terminie

i na miejsce ustalone z Zamawiającym. 5. Zamawiający informuje, iŜ w szczegółowej specyfikacji technicznej

poszczególnych elementów określił jedynie minimalne wymagane parametry. Wykonawcy w ofertach mogą

oferować urządzenia o takich samych lub lepszych parametrach. JeŜeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują

się jakiekolwiek znaki towarowe, patenty czy inne prawa zastrzeŜone lub wyłączne, lub teŜ określone jest

pochodzenie przedmiotu zamówienia lub jego części - naleŜy przyjąć, Ŝe Zamawiający ze względu na specyfikę

przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ przedmiotu zamówienia i dopuszcza składanie ofert

równowaŜnych pod względem wizualnym, funkcjonalnym, o parametrach funkcjonalno - uŜytkowych nie gorszych

niŜ te podane w opisie przedmiotu zamówienia (podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień

publicznych). 6. Przedmiot zamówienia musi być nowy, wolny od wszelkich wad i uszkodzeń, bez wcześniejszej

eksploatacji, niebędący przedmiotem praw osób trzecich. 7. Oferowany typ modułu musi być rozwiązaniem

dostępnym na rynku i być aktualnie w uŜyciu. 8. Oferta musi być kompletna oraz musi obejmować wszystkie

elementy oraz uwzględniać wszystkie warunki wymienione w rozdziale I SIWZ. 9. W niniejszym postępowaniu, z

uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wyraŜa zgodę na złoŜenie oświadczeń, w tym na

składanie ofert oraz innych dokumentów, w języku polskim lub angielskim. 10. Oferta musi być kompletna oraz

musi obejmować wszystkie elementy oraz uwzględniać wszystkie warunki wymienione w rozdziale I SIWZ. Oferta

nie zawierająca chociaŜby jednego elementu zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów SIWZ. 11.

Wykonawca przedstawia ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Propozycje rozwiązań alternatywnych

(wariantowych) nie będą brane pod uwagę. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.

12. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych. 13. Zamawiający nie przewiduje

zawarcia umowy ramowej. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 15. Zamówienie

finansowane jest w ramach środków Unii Europejskiej pochodzących z Siódmego Programu Ramowego

(7PR/2007-2013) w ramach projektu Euro-Argo Improvements for the GMES Marine Service (E-AIMS) o numerze

kontraktu 312642..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 38.40.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej:  nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej:  nie.
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II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w miesiącach: 2.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:  Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium w niniejszym

postępowaniu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIA NIA

TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre ślonej działalno ści lub czynno ści, je Ŝeli przepisy prawa

nakładaj ą obowi ązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli przepisy prawa nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień - Zamawiający nie precyzuje tego warunku. Ocena spełnienia

warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunku - według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

III.3.2) Wiedza i do świadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

wiedzy i doświadczenia - w postaci naleŜytego wykonania, a w przypadku świadczeń okresowych lub

ciągłych równieŜ wykonywania, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a

jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej jednej dostawy

odpowiadającej przedmiotowi zamówienia, tj. obejmującej dostawę autonomicznego urządzenia do

rejestracji parametrów fizyko-chemicznych wody morskiej, o wartości minimum 40 000 zł brutto. Ocena

spełnienia warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, Ŝe Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu i wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw oraz załączonych dowodów czy dostawy zostały

wykonane lub są wykonywane naleŜycie. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunku

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ oraz wykaz wykonanych, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych dostaw zawierający co najmniej

jedną dostawę w zakresie wymaganym do potwierdzenie spełniania warunku w zakresie wiedzy i

doświadczenia - z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których

dostawy zostały wykonane, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ, oraz załączy dowody
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czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie - Zamawiający uzna warunek za

spełniony. Dowodami są: 1) poświadczenie, z tym Ŝe w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw

okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niŜ na 3 miesiące przed

upływem terminu składania ofert, 2) oświadczenie wykonawcy - jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o

obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt.

1). W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego dostawy wskazane we wykazie,

o którym mowa w ust. 1.2. zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania

ww. dowodów. Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić

Zamawiającemu, iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w

szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie dysponowania

odpowiednim potencjałem technicznym - Zapewniającym wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia

warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia

warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunku - według

wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca

polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie dysponowania

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zapewniającymi wykonanie zamówienia. Ocena

spełnienia warunku nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, Ŝe Wykonawca

spełnia warunki udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunku -

według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony.

Wykonawca polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,

iŜ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając

w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów

na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waru nku

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki w zakresie posiadania

sytuacji ekonomicznej i finansowej - zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia warunku

nastąpi w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę oświadczenie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki
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udziału w postępowaniu. JeŜeli Wykonawca złoŜy oświadczenie o spełnianiu warunku - według wzoru

stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ - Zamawiający uzna warunek za spełniony. Wykonawca

polegający na zasobach innych podmiotów zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŜ będzie

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym

celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na

okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ Ą DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST.  1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wyko nawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprócz o świadczenia o spełnianiu warunków udziału w post ępowaniu nale Ŝy przedło Ŝyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanych, głównych

dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu,  a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy -  w  tym

okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy

lub  usługi  zostały  wykonane,  oraz załączeniem dowodów,  czy  zostały  wykonane lub  są  wykonywane

naleŜycie;

określenie  dostaw  lub usług,  których dotyczy  obowiązek  wskazania przez wykonawcę  w  wykazie lub

złoŜenia  poświadczeń,  w  tym informacja  o  dostawach lub  usługach niewykonanych lub  wykonanych

nienaleŜycie

Zamawiający zastrzega obowiązek wskazania przez Wykonawcę w wykazie: co najmniej jednej dostawy

autonomicznego urządzenia do rejestracji parametrów fizyczno-chemicznych wody morskiej,  o wartości

minimum 40 000 zł brutto.;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale Ŝy

przedło Ŝyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotycz ące przynale Ŝności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów naleŜących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o

ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, Ŝe nie naleŜy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ ĄCYCH, śE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB

ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ Ą OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, Ŝe oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi od powiadaj ą określonym

wymaganiom nale Ŝy przedło Ŝyć:
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inne dokumenty

1)  Wypełnione  zgodnie  ze  wskazówkami  Zamawiającego  Zestawienie  Wymagań  i  Parametrów

Technicznych -  zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik  nr  3 do SIWZ,  2)  Specyfikacje Techniczne

oferowanych  urządzeń  (katalogi,  broszury,  karty  katalogowe),  potwierdzające,  Ŝe  oferowany  przez

Wykonawcę pływak spełnia wymogi zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pk t III.5)

1. Wypełniony formularz ofertowy - przygotowany zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ, 2.

Wypełniony formularz cenowy - przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ, 3.

Pełnomocnictwo dla osoby, której prawo do reprezentacji nie wynika odpisu z właściwego rejestru, ewidencji lub

wydruku z systemu komputerowego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej

Polskiej; pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub poświadczonej notarialnie lub przez Mocodawcę

kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie

określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upowaŜniony, 4)Dokument pełnomocnictwa

pełnomocnika występującego w imieniu podmiotów ubiegających się o wspólne wykonanie zamówienia w

przypadku składania oferty wspólnej; pełnomocnictwo musi być złoŜone w formie oryginału lub poświadczonej

notarialnie kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu; treść pełnomocnictwa musi

jednoznacznie określać czynności do wykonania których pełnomocnik jest upowaŜniony.

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: najniŜsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si ę istotne zmiany postanowie ń zawartej umowy w stosunku do tre ści oferty, na podstawie

której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie ń umowy oraz okre ślenie warunków zmian

Zakazane są istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której

dokonano wyboru wykonawcy, z wyjątkiem zmian, których wystąpienie Zamawiający przewiduje, tj. w zakresie

terminu wykonania przedmiotu zamówienia, przedmiotu umowy, wynagrodzenia, sposobu płatności lub komparycji

umowy i których konieczność wprowadzenia wynikać będzie z następujących okoliczności: a) słuŜyć to będzie

podniesieniu standardu przedmiotu zamówienia lub zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, i nie będzie to

wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie zwiększy wynagrodzenia

Wykonawcy; b) zmiany dotyczące terminu wykonania zamówienia - w przypadku, w którym nie ma moŜliwości

dotrzymania przez Wykonawcę terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezaleŜnych od

Wykonawcy; c) zmiana dotycząca przedmiotu zamówienia, jego zakresu, wynagrodzenia Wykonawcy, jego
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rozliczenia oraz obowiązków Wykonawcy i warunków gwarancji - w przypadku wystąpienia okoliczności nie

przewidzianych w chwili zawarcia umowy, a skutkujących koniecznością ograniczenia przez Zamawiającego

zakresu przedmiotu zamówienia; d) zmiany dotyczące określenia podmiotu lub osoby wykonującej w imieniu

Zamawiającego czynności faktyczne i prawne związane z wykonywaniem umowy - w przypadku wystąpienia

potrzeby dokonania zmiany takiego podmiotu lub osoby; e) zmiany dotyczące terminu wykonania przedmiotu

zamówienia, zakresu przedmiotu zamówienia oraz wynagrodzenia - w przypadku, gdy wystąpi moŜliwość

wykonania przedmiotu zamówienia w sposób inny od przewidzianego w SIWZ, a zarazem korzystny dla

Zamawiającego i nie będzie to wykraczało poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ ani nie

zwiększy wynagrodzenia Wykonawcy; f) zmiana dotycząca terminu wykonania przedmiotu zamówienia - w

przypadku wystąpienia okoliczności siły wyŜszej, np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki

zewnętrzne, którego nie moŜna było przewidzieć z pewnością, w szczególności zagraŜającego bezpośrednio Ŝyciu

lub zdrowiu ludzi lub groŜącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach; g) zmiany dotyczące terminu

wykonania przedmiotu zamówienia - w przypadku konieczności prowadzenia działań przez osoby trzecie

uniemoŜliwiające wykonywanie przedmiotu zamówienia, które to działania nie są spowodowane przyczynami

leŜącymi po stronie Wykonawcy; h) urzędowej zmiany, w okresie trwania umowy, wysokości wskaźnika podatku

VAT (takŜe obniŜka); i) zmiany umowy są konieczne w związku ze zmianą odpowiednich przepisów prawa, j)

zmiany umowy są konieczne na skutek działania organów administracji lub instytucji upowaŜnionych do wydania

decyzji albo innych aktów władczych lub nadzorczych, związanych z realizacją przedmiotu umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost ępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://www.iopan.gda.pl/bip/przetarg200/

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem:  Instytut Oceanologii Polskiej

Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712 Sopot, pok. 107.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do  udziału w post ępowaniu lub ofert:  16.01.2014

godzina 11:45, miejsce: Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk, ul. Powstańców Warszawy 55, 81-712

Sopot, pok. 120.

IV.4.5) Termin zwi ązania ofert ą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ące finansowania projektu/programu ze środków Unii

Europejskiej:  15. Zamówienie finansowane jest w ramach środków Unii Europejskiej pochodzących z Siódmego

Programu Ramowego (7PR/2007-2013) w ramach projektu Euro-Argo Improvements for the GMES Marine

Service (E-AIMS) o numerze kontraktu 312642.

IV.4.17) Czy przewiduje si ę uniewa Ŝnienie post ępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku

nieprzyznania środków pochodz ących z bud Ŝetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj ących zwrotowi

środków z pomocy udzielonej przez pa ństwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), które miały by ć przeznaczone na sfinansowanie cało ści lub cz ęści zamówienia: nie
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