
Ogłoszenie nr 500152579-N-2018 z dnia 02-07-2018 r.

Gmina Wólka: Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

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
„Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie
12.2. „Kształcenie Ogólne”

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 541712-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Wólka, Krajowy numer identyfikacyjny 431020150, ul. Jakubowice Murowane  8, 20-258  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. +48 (81) 478 17 50,
+48782333200, e-mail gmina@wolka.pl, tomasz.misiura@wolka.pl, faks +48(81) 7465001.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej dla szkół podlegających pod Gminę Wólka w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji”

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. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni przyrodniczej do następujących szkół, których organem prowadzącym jest Gmina Wólka; a) Szkoła
Podstawowa w Świdniku Małym, z siedzibą w Świdnik Mały 39, 20-258 Lublin b) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuszczowie, z siedzibą w Łuszczów Drugi
102, 20-258 Lublin c) Oddział Gimnazjalny w Pliszczynie przy Szkole Podstawowej im. Róży Kołaczkowskiej w Pliszczynie z siedzibą w Kolonia Pliszczyn 100,
20-258 Lublin Zamówienie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Akademia kluczowych kompetencji” współfinansowanego z środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 12.2. „Kształcenie Ogólne” zwanego dalej projektem. 2. Wyposażenie stanowiące przedmiot
zamówienia musi być fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2017r, posiadającego stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty
dopuszczające do sprzedaży i użytkowania na terenie RP 3. Wykonawca oświadcza, że Produkty stanowią jego wyłączną własność i są wolne od wad fizycznych i
prawnych. 4. Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie wyposażenia stanowiącego przedmiot zamówienia wraz z jego transportem, montażem, instalacją i
konfiguracją oraz późniejszym serwisem gwarancyjnym na terenie szkół, o których mowa w pkt 1. a) - c). 5. Wyposażenie pracowni przyrodniczej należy dostarczyć w
ilości i w oparciu o założenia określone załączniku nr 2 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z specyfikacją asortymentowo-cenową”. 6.
Zamawiający wymaga żeby dostawa wraz z montażem i instalacją wyposażenia pracowni przyrodniczej stanowiącej przedmiot zamówienia jak również późniejszy jej
serwis gwarancyjny odbywały się w terminach określonych w formularzu ofertowym oraz w dniach i godzinach pracy Zamawiającego po wcześniejszym uzgodnieniu
z Zamawiającym. 7. Wymagany minimalny termin gwarancji na oferowane pomoce dydaktyczne stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia wynosi 24 miesiąc.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6

Dodatkowe kody CPV: 39160000-1, 32322000-6, 32320000-2, 91620000-5, 38000000-5

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:
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2017 r . poz. 1579
z późn. zm.) zgodnie, z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO
ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6acb5ad4-e896-44cb-bf94-3942...
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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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6acb5ad4-e896-44cb-bf94-3942...
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