
Ogłoszenie nr 510035551-N-2019 z dnia 25-02-2019 r.

"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" : Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy
dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu

„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka".

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
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Priorytetu 10 pn. „Edukacja”, Działania 10.2 pn.
„Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i
ponadgimnazjalnej”, Poddziałania 10.2.1 pn. „Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości
edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkurs horyzontalny”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 660774-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska" , Krajowy numer identyfikacyjny 36276183300000,
ul. Rynek   36/2, 58-200  Dzierżoniów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 74 81 08 431,
e-mail mpawelek@stowarzyszeniezd.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): http://www.stowarzyszeniezd.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: STOWARZYSZENIE

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu
dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu „Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego
szuka".

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
SZD/ZP/12/2018

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:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/b9b5b5f2-e8c2-4a5a-bf58-785c...

1 z 3 25.02.2019, 08:38



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: MEBLE

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę mebli, sprzętu elektronicznego i pomocy
dydaktycznych dla szkół na terenie powiatu dzierżoniowskiego w ramach realizacji projektu
„Kreatywność i nauka – każdy uczeń tego szuka”. Zamówienie podzielone jest na trzy części

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39130000-2

Dodatkowe kody CPV: 39134000-0, 39150000-8, 30213100-6, 30213000-5, 38651000-3,
38652100-1, 48000000-8, 39162100-6, 39162000-5, 37524100-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/02/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 27708
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: TORO Joanna Jasnosz
Email wykonawcy: jasnoszjoanna@interia.pl
Adres pocztowy: Lisia Góra
Kod pocztowy: 33-140
Miejscowość: Breń
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: SPRZET ELEKTRONICZNY

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: POMOCE DYDAKTYCZNE

nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 34080
Oferta z najniższą ceną/kosztem 24994
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 34080
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:
Wykonawca którego oferta była najkorzystniejsza uchylał się od zawarcia umowy.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne : art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie
faktyczne: Zamawiający, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, zamierzało przeznaczyć na
realizację zamówienia kwotę 469 293,92 zł brutto, natomiast cena złożonej oferty w wysokości
503 733,90 zł przewyższa w sposób znaczny tę kwotę. Obecnie Zamawiający nie może zwiększyć
wysokości posiadanych środków do ceny złożonej oferty. oferty.

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie prawne : art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Uzasadnienie
faktyczne: Zamawiający, Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska, w procedurze przetargowej na
wyłonienie Wykonawcy wskazał termin składania ofert na dzień 03.01.2019 do godz. 10.00. W
terminie tym nie złożono żadnej oferty. Postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

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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