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Ogłoszenie nr 510181862-N-2019 z dnia 30-08-2019 r.
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: „Dostawa i montaż szafek ubraniowych do
szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie” ( znak
sprawy ZP- 22/19).
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: 562617-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny
15259663001080, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska,
tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Dostawa i montaż szafek ubraniowych do szatni w budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy
ul. Karmelickiej 13 w Warszawie” ( znak sprawy ZP- 22/19).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-22/19
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:
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 szafek ubraniowych do szatni w
budynku Szkoły Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie, w oparciu o
dokumentację określoną w §1 ust. 2 Projektu Umowy stanowiącego załącznik do SIWZ.
Wskazana dokumentacja określona w §1 ust. 2 projektu umowy tj. Specyfikacja techniczna
wykonania i dostawy szafek ST-SP-1 stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. W zakres zamówienia
wchodzi m.in.: dostawa i ustawienie szafek uczniowskich na 520 miejsc w budynku Szkoły
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Podstawowej nr 210 przy ul. Karmelickiej 13 w Warszawie: - dostawa i montaż szafek, - ilość
520 miejsc (260 szafek dwuosobowych), - poszczególne elementy szafek należy wykonać z
blach o grubości od 0,6 mm do 0,9 mm, - kolor powłoki z palety kolorów podstawowychpreferowany kolor niebieski, uporządkowanie terenu dostawy i montażu. UWAGA 1. W ramach
realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, rozładunku, wniesienia
oraz kompletnego montażu mebli w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 2.
Dostarczone meble będą wolne od wad, fabrycznie nowe i będą odpowiadać wymaganiom
określonym w polskich przepisach dotyczących instalowania tego typu mebli,w szczególności
będą posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa i będą odpowiadać Polskim Normom oraz
aprobatom technicznym w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji dla obiektów
użyteczności publicznej. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie
Umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39160000-1
Dodatkowe kody CPV: 45421160-3

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: 13/08/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 67642.28
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 7
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 7
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: 2
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo ZORMET inż. Henryk Kubiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Bietowo nr 2A
Kod pocztowy: 83-240
Miejscowość: Lubichowo
Kraj/woj.: pomorskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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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 101696.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 62361.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 221302.83
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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