Ogłoszenie nr 2021/BZP 00285495/01 z dnia 2021-11-26

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Skwierzyna
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210966929
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: Rynek 1
1.5.2.) Miejscowość: Skwierzyna
1.5.3.) Kod pocztowy: 66-440
1.5.4.) Województwo: lubuskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@skwierzyna.pl
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.skwierzyna.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.skwierzyna.pl/zamowienia_publiczne/12/status/0/rodzaj/0/wzp/zwr/
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych jednostka samorządu terytorialnego
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc1f926c-3e13-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00285495/01
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2021-11-26 10:32
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
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2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00258459/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.15.2021
4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
4.3.) Wartość zamówienia: 487804,88 PLN
4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę do siedziby Zamawiającego używanego,
bezwypadkowego autokaru na potrzeby OSiR w Skwierzynie.
- Bezwypadkowy.
- Rok produkcji - nie starszy niż 2013 r.
- Przebieg- max 330.000 km
- Norma ekologiczna- nie niższa niż EURO VI
- Typ skrzyni - manualna, sześciobiegowa z retarderem
- Ilość miejsc siedzących - min. minimum 50 miejsc + 1 miejsce kierowcy
- Długość całkowita - od 12,00 m do 12,40 m
- Koła w rozmiarze min. 22,5 cali
- Zbiornik o pojemności min. 300 dm3 wyposażony w wlew z błyskawicznym zamknięciem.
- Spełnia wymagania polskich przepisów o Ruchu drogowym zgodnie z ustawą „Prawo o ruchu
drogowym” (Dz. U. z 2021 r., poz. 1450 ze zm.)
- Posiada wszelkie niezbędne wymagane przepisami homologacje do ruchu na terenie Polski i
Unii Europejskiej na minimum 50 osób + kierowca, a także świadectwo homologacji
- Posiada aktualne badania techniczne oraz obowiązkowe ubezpieczenie OC
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SWZ.
Uwagi ogólne:
W SWZ jeśli podane zostały nazwy i producenci materiałów i technologii – to podane zostały
one jedynie jako przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów
jakie muszą być spełnione.
Dopuszcza się stosowanie innych równoważnych materiałów, technologii o ile zachowane
zostaną ich parametry w stosunku do przyjętych w dokumentacji.
Bezwzględnie dopuszcza się inne materiały, innych producentów o podobnych - nie gorszych
parametrach i standardach, o właściwościach takich samych lub zbliżonych do tych które zostały
określone w SWZ, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.
Produkt powinien mieć te same cechy funkcjonalne.
4.5.3.) Główny kod CPV: 34121500-6 - Autokary
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1
6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0
6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0
6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 595935,00 PLN
6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 595935,00 PLN
6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 595935,00 PLN
6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie
7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca
7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Cieślik - Trans Tomasz Cieślik
7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6821087838
7.3.3) Ulica: Św. Jana 81
7.3.4) Miejscowość: Sieciechowice
7.3.5) Kod pocztowy: 32-095
7.3.6.) Województwo: małopolskie
7.3.7.) Kraj: Polska
7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA
8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-23
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8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 595935,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-12-10
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