
Ogłoszenie nr 510219347-N-2019 z dnia 15-10-2019 r.

Gmina Chrostkowo: Doposażenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chrostkowie

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: 591301-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Chrostkowo, Krajowy numer identyfikacyjny 91086652500000, ul.   , 87-602 
Chrostkowo, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 2870039 wew.44, e-mail
l.lazarowski@chrostkowo.pl, faks 542 870 039.
Adres strony internetowej (url): www.bip.chrostkowo.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Doposażenie stołówki szkolnej Zespołu Szkół w Chrostkowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
Z.271.07.2019

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:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę tj. doposażenie w sprzęt i artykuły gastronomiczne
stołówkę szkolną Zespołu Szkół w Chrostkowie. 2. Sprzęt oraz artykuły gastronomiczne muszą
zostać dostarczone nowe, nieużywane, bez wad fabrycznych i w pełni gotowe do użytkowania.
3. Sprzęt gastronomiczny musi zostać dostarczony z oryginalnymi, wydawanymi przez
producentów kartami gwarancyjnymi, uprawniającymi do wszelkich działań serwisowych i
świadczeń gwarancyjnych. 4. Sprzęt elektroniczny musi zostać dostarczony wraz z instrukcjami
obsługi oraz innymi dokumentami dołączonymi przez producenta. 5. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia oraz jego ilość przedstawia załącznik nr 7 do SIWZ. 6. Podwykonawcy:
1) Zamawiający nie zastrzega żadnej części zamówienia do powierzenia podwykonawcom. 2)
Wykonawca, który zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie jakiejkolwiek części
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zamówienia, zobowiązany jest wskazać w załączniku nr 1 zakres zamówienia powierzany
podwykonawcom. W przypadku braku takiego wskazania, Zamawiający uzna, iż Wykonawca
będzie realizował zamówienie bez udziału podwykonawców. 7. Podwykonawstwo nie zmienia
zobowiązań Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, zaniechania, uchybienia
i zaniedbania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie, jak
gdyby były one działaniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego
Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. 8. Wykonawca zobowiązany jest, w trakcie
realizacji umowy, na okres zależny od specyfiki danej czynności wykonywanej w zakresie
realizacji zamówienia do zatrudniania osób wykonujących czynności:  osób wykonujących
wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie
tych czynności nie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu
pracy. 9. Mogące występować w dokumentacji nazwy (znaki towarowe) mają charakter
przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych tz. ofert, które przedstawiają opis
przedmiotu zamówienia o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych i
funkcjonalnych spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, lecz
oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wszystkie załączone
zdjęcia mają charakter poglądowy dla danego urządzenia/produktu. 10. Równoważne produkty i
urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem.
Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany
posiadanych decyzji, będzie musiał w ramach wykonania zamówienia w imieniu
Zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, w tym zgodę
projektanta na zmiany, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie
wynikającym z SIWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane
przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania
równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39710000-2

Dodatkowe kody CPV: 39220000-0

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: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 48010.44
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  12
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  12
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 
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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: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” sp. j.
Email wykonawcy: przetargi@bmskwidzyn.pl
Adres pocztowy: ul. Staszica 22
Kod pocztowy: 82-500
Miejscowość: Kwidzyn
Kraj/woj.: pomorskie

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 55121.22
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55121.22
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 64702.63
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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