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Ogłoszenie nr 500051301-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.
Urząd Miejski w Policach: Dostawa mebli i wyposażenie meblowego dla przedszkoli na potrzeby
realizacji projektu „Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego
dziecka w Gminie Police”
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
Wykonanie niniejszego zamówienia podlega współfinansowaniu przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach projektu pn.: „Edukacja przedszkolna i integracja
– powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie Police” RPZP.08.01.00-32-Ko15/17 z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 594786-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500039229-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miejski w Policach, Krajowy numer identyfikacyjny 81168539000000, ul. ul. Stefana
Batorego 3, 72010 Police, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914 311 830, e-mail
sekretariat@ug.police.pl, faks 914 311 832.
Adres strony internetowej (url): www.police.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa mebli i wyposażenie meblowego dla przedszkoli na potrzeby realizacji projektu
„Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla każdego dziecka w Gminie
Police”
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
FP.042.RPO.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
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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 mebli i wyposażenie meblowego dla przedszkoli na
potrzeby realizacji projektu „Edukacja przedszkolna i integracja – powszechnie dostępne dla
każdego dziecka w Gminie Police”. 2. Wyszczególnienie rodzaju mebli i wyposażenia
meblowego, jego ilość oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa załącznik nr 1
specyfikacji. Stanowiąca przedmiot niniejszego zamówienia sprzedaż i dostarczenie
poszczególnych mebli obejmuje: przeniesienie własności, transport, rozładunek, wniesienie oraz
montaż wraz z poziomowaniem we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach
Przedszkoli Publicznych nr 5, nr 8 i nr 11 zlokalizowanych na terenie Polic (szczegóły załącznik
nr 1 do specyfikacji). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pomniejszenia zakresu
zawieranej umowy poprzez obniżenie do 20% wartości umowy. Dokonane pomniejszenie nie
będzie wymagało aneksu do umowy gdyż Zamawiający poinformuje wykonawcę przed
zawarciem umowy drogą elektroniczną, z jakich pozycji ilościowo i wartościowo rezygnuje.
Zapis będzie miał zastosowanie tylko do tych pozycji w ofercie, które zostały wycenione w
formularzu ofertowym. W przypadku skorzystania z prawa pomniejszenia do 20% umowa
będzie określała, z których pozycji Zamawiający rezygnuje odpowiednio pomniejszając
wynagrodzenie wykonawcy. 4. Wskazane w opisie przedmiotu niniejszego zamówienia
(wyjątkowe) odwołanie się do marek konkretnych producentów dokonane zostało na podstawie,
w sposób i w granicach uprawnienia zamawiającego wynikającego z treści art. 29 ust. 3 PZP i
oznacza wymagany przez Zamawiającego standard jakościowy zamawianych mebli. Dopuszcza
się składanie ofert na meble innych producentów (meble równoważne), jednak o parametrach
techniczno-jakościowych nie gorszych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik
nr 1 specyfikacji). Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za kompatybilność
mebli w zakresie przedstawionym w załączniku nr 1 specyfikacji. 5. Nie dopuszcza się
możliwości dostarczenia mebli i wyposażenia meblowego używanych (tj. innych niż fabrycznie
nowe). 6. Ilekroć specyfikacja nie będzie stanowiła inaczej używany w jej treści „meble”, lub
„wyposażenie meblowe” bez bliższego określenia rozumieć przez to należy całość mebli i
innego wyposażenia meblowego wyszczególnionego w załączniku nr 1 specyfikacji. 7.
Miejscem dostarczenia zamawiającemu mebli i wyposażenia meblowego są wskazane przez
zamawiającego w Załączniku nr 1 poszczególne przedszkola zlokalizowane w Policach - zwane
dalej również „miejscem dostarczenia mebli”. 8. W zakres zamówienia wchodzi również
udzielenie gwarancji jakości oferowanych mebli oraz świadczenie usług z tym związanych.
Wymagane jest udzielenie gwarancji na okres nie krótszy niż 24 miesiące. 9. Sposób i warunki
wykonania czynności w ramach ust. 1 – 8 niniejszego działu określać będzie umowa o
zamówienie publiczne zawarta między zamawiającym i wykonawcą, której wzór stanowi
Załącznik nr 6 niniejszej specyfikacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39161000-8
Dodatkowe kody CPV: 39100000-3, 39150000-8, 39112000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
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nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 219227.64
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: 1
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. K.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46
Kod pocztowy: 93-428
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie
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:
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 189614.34
Oferta z najniższą ceną/kosztem 189614.34
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 639826
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:
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IV.8) Informacje dodatkowe:
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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