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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510071987-N-2020 z dnia 27-04-2020 r.

Białołęcki Ośrodek Kultury: Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 508703-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Białołęcki Ośrodek Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 12710117000000, ul. ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 8844625 w. 26, e-mail d.mazinska@bok.waw.pl, faks 22 614 66 56.
Adres strony internetowej (url): bip.bok.waw.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego.
Numer referencyjny
BOK/ZP/1/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
2.1. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wymiany centrali wentylacyjnej oraz agregatu chłodniczego
dla zespołu wentylacyjnego CN1 obsługującego Aulę w budynku Białołęckiego Ośrodka Kultury przy ul. Vincenta Van Gogha 1 w Warszawie.
2. Opis przedmiotu zamówienia został przedstawiony w warunkach technicznych oraz przedmiarze robót stanowiących Załącznik Nr 1 do
SIWZ. 3. Warunki dotyczące realizacji zamówienia zostały określone w Załączniku Nr 2 do SIWZ –Wzór Umowy. 4. Jeżeli dokumentacja
techniczna wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie, Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843),
dopuszcza produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego
produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia
stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora
dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez
Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności. 5. Na
podstawie art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy, w celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez
Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą: 1) certyfikat EUROWENTU lub innego niezależnego laboratorium, potwierdzający
dane techniczne producenta urządzenia zawarte w dokumentacji.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39717200-3

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 45331200-8

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: 02/04/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 158332.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
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: Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konsultingowe SANIVEST Magdalena Radzka
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 59
Kod pocztowy: 87-100
Miejscowość: Toruń
Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/16598d92-7a6a-491c-a2c7-ce50bd9f5b84
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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 193233.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 193233.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 289050.00
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:
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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Drukuj
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