Ogłoszenie nr 500262623-N-2018 z dnia 31-10-2018 r.
Gmina Słońsk: Plac Zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu: Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8.
Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej,
Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza
formułą ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 617017-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Słońsk, Krajowy numer identyfikacyjny 21096671100000, ul. ul. Sikorskiego 15,
66436 Słońsk, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. (095) 7572274, e-mail pakosmaria@poczta.fm;
budownictwo@slonsk.pl, faks (095) 7572268.
Adres strony internetowej (url): www.slonsk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Plac Zabaw w Przedszkolu Samorządowym w Słońsku
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.19.2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
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:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń placu zabw w ramach projektu „DOBRE
PRZEDSZKOLE”, który jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego –
Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i
jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji
przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT. Specyfikacja urządzeń: - karuzela - domki
zabawowe - 2 szt - bujaki - 10 szt - elementy ścieżki sprawnościowo - edukacyjnej - 6 szt
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45112723-9
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
Postępowanie / część zostało unieważnione: tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
W postępowaniu złożono tylko jedna ofertę, w której Wykonawca - NOWA SZKOŁA Sp. z o.o. ul. POW
25, 90-248 Łódź określił termin wykonania zamówienia – 12 tygodni oraz okres gwarancji i rękojmi –
24 m-ce, co jest niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. W związku z brakiem
możliwości zastosowania w przedmiotowym postepowaniu przepisu art. 87 ust. 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych, oferta wymienionego Wykonawcy została odrzucona. Zgodnie z art. 93 ust. 1
pkt ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

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.

