Ogłoszenie z dnia 05-07-2019 r.
Gmina Milejewo: Współdziałanie w zakę§ię zwalczaria zaErożFń dla środowiska - zakup
sarnochodu ratowniczo - gŃniczego do celów realizacji statutowej dżałahościOSP w

Milejewie

oGŁosZENIE o UDZIELENIU ZAMÓMENIA - Dostawy
Zamie§zczanie ogło§zenia:
obowiązkowe
ogło§zenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub progiamu w§półfinansowanego ze środków Unii
Europej§kiej
nie
Zamówienie bylo przedmiotem ogło§zenia w Biuletynie Zamórvień Publicżnychl
tak
Numer ogłoszenia: 555 1 02-N-20 l 9
Ogloszenie o zmianie oglo§zenia zostalo zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA

I:

ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Milejewo, Klajowy numer identyf]kaoyjny I'70'l4768400000, ul. Elbląska 47, 82316 Milejewo, woj. warmńsko-mazurskie, pń§two Polska, tel. 55 23I 22 84, 55 23I 22 82,
e-mail k]zysztof,szumala@milejewo.gnrina.pl, aneta.witkowska@milejewo.gmina.pl, faks 55

2363836.

Adres strony intemętowej (ull):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Admiństracj a samorządowa

SEKCJA

II:

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu pźez zaman iającego:
Współdziałanie w zaklesie zwalczalira zagtożeń dla środowiska - zakup samochodu
ratorłniczo - gaśniczego do celów realizacji statutowęj działalnościoSP w Milejeńe
Numer referencyjny a eżeli dotyczy) :
zP.271,.8.oSP.2019
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
IL3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość,zakres, rodzaj i ilośćclostąw, usług lub
robót budowlanych lub olłłeślekieząpotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partner§twa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
uslugę lub roboty budowlane;
Pźedmiotem zamówieniajest dostawajednego fabrycznie nowego samochodu ratowniczogaśniczego dlajednostki ochrony przeciwpożarowęj - ochotniczej strazy pożamej W
Milejewie. Pojazd zabudowany i wyposżony musi spełniac łynagania okeślone w SIWZ
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zadówienie b}lo podźelone na części:
nie
II.5) Główny Kod cPY| 34144210-3

sEKcJA III: PRocEDtlRA
III.1) TRYB I]DZIELENIA ZAMoWIEMA

Przetalg nieograrriczony
III.2) ogłoszenie doiyczy zakończenia dynamicznego §y§temu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkow€:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMQWIENIĄ

Iv.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENLA: 25/06D0|9
Iv,2) całkowita wartośćzamówienia
Wańośćbez VAT 617886
Waluta PLN
Iv.3) INFoRMACJE o oFERTACH
Liczba otrą,rnanych ofert: 1
w tym:

liczba otz}łnanych ofert od małych i średnich przedsiębior§tw: 1
liczba ohz}manych ofelt od flykonawców z innych pństw człoŃowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrz}manych ofefi od wykonawców z pństw niebędących członkami Unii

Ewopejskiej:0

Iiazba ofeń otlzymarLych drogą elektroniczną: 0

Iv.4) LICZBA

oDRZUcoNYcH oFERT:

0

rv.siNAzwA I ADRES W\aKoNAwcY, KTóREMU UDzIELoNo ZAMóWIENIA
Zamówienię zo§tało udzi€lone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "bocar" Sp. z o.o.
Email wykonawcy: przetargi@bocar,com.pl
Adres pocztowy: Korwinów, ul, Okólna 15 42-263 Wrzosowa
Kodpocztow: 42-263
Miejscowość: KofWinóW
Kraj/woj,: śląskie
Wykona,Wca j€st

małydśredrimprzedsiębiorcąl

tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa człoŃowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pństwa nie będącego człoŃiem Unii Europej skiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ

UMÓWY oRAZ o oFERTACH z NAJNIźSZĄ I NAJWYżSZĄ cENĄ/KoszTEM
cena wybratrej oferty/wartośćumowy 617800
ofęrta z najniżsą ceną,&osztem 6l7800
O fęrla z naj\łryżsą cenąlkosżem 6 1 7 8 00

Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartośćlub procentowa częśćzamówienią jaka zostanie powięrzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

fv.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZA§ADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGLOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O

cENĘ

fV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzonę ję§t w trybie przetarg nięograniczony na podstawie ait.
39 ustawy Pzp.
IV.9,2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktycznę i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić,dlaczego
udzielenie 7amówienia jest zgodne z przepisami.
Wybrarro ofeńę, Llóra spełniała wlmogi okeślone w SIWZ i uzyskała maksymalną ilość
punldów w kr}teriach wyboru ofelty.

