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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22 , telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55,
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, kod NUTS: PL 432.

2.

Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: nie.

4.

−
4.4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000 euro pn. Zakup, dostawa i montaż
wyposażenia do nowopowstałego budynku na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i
Edukacji Dom Harcerza - zadanie nr 4 - sprzęt audiowizualny, komputerowy i
fotograficzny.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem asortymentowo – ilościowym
zawarte są w Tabeli – wykazie wyposażenia stanowiącej załącznik nr 5 do zaproszenia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wszystkich przedmiotów wymienionych w załączniku nr
5 do zaproszenia do nowopowstałego budynku Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom
Harcerza im. Janusza Korczaka w Zielonej Górze na ul. Wyszyńskiego 19 a. Wykonawca
zobowiązany jest zakupić lub wykonać, dostarczyć i zamontować objęte niniejszym
zamówieniem towary fabrycznie nowe, wolne od wad, pełnowartościowe, w pierwszym gatunku i
nie noszące znamion użytkowania, do pomieszczenia wskazanego przez upoważnionego
pracownika Zamawiającego. Uwaga: przed realizacją zamówienia wyposażenia należy dokonać
pomiarów pomieszczeń.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
30200000-1 - Urządzenia komputerowe (główny kod)
30230000-0 - Sprzęt związany z komputerami
30231000-7 - Ekrany i konsole komputerowe
30232110-8 - Drukarki laserowe
31527000-6 - Reflektory punktowe
31521300-7 – Przenośne lampy elektryczne
31524000-5 – oprawy oświetleniowe sufitowe lub ścienne.
Rodzaj zamówienia: dostawa.

5.

Informacje o częściach (zadaniach): nie (zamówienie udzielona jest jako część zamówienia).

6.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

7.

Informacje o opcjach: nie dotyczy.

4.1.
4.2.

4.3.
−
−
−
−
−
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8.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie dotyczy.

9.

Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 57.963,42 zł.

10. Procedura:
10.1 Rodzaj procedury:
Negocjacyjna bez uprzedniej publikacji.
10.2 Uzasadnienie wyboru procedury negocjacyjnej bez uprzedniej publikacji w Dz.U.U.E
zgodnie z art. 32 dyrektywy 2014/24/UE.
W związku z tym, iż w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21 kwietnia 2018 r. (2018/S 078-173438) w przetargu
nieograniczonym pn. Zakup, dostawa i montaż wyposażenia do nowopowstałego budynku
na potrzeby Młodzieżowego Centrum Kultury i Edukacji Dom Harcerza - Zadanie IV –
Sprzęt audiowizualny, komputerowy i fotograficzny (nr referencyjny DO-ZP.271.50.2018)
nie wpłynęła żadna oferta na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych
wszczęto postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki poprzez zaproszenie do negocjacji
Wykonawcy - ENERGYIT Sp. z o.o. W postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki warunki
zamówienia nie zostały istotnie zmienione w stosunku do zamówienia pierwotnego.
11.

Kryteria udzielenia zamówienia: cena.

12.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

13.

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania: nr ogłoszenia w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2018/S 078-173438.
Udzielenie zamówienia:
data zawarcia umowy: 14-09- 2018r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie;
nazwa i adres Wykonawcy:
firma: ENERGYIT Sp. z o.o.;
kod, miejscowość: 65-046 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: Kościelna 1/3
cena wybranej oferty z VAT: 119.500,00 zł;
kraj: Polska,
kod NUTS: PL432,
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak;
informacje na temat wartości zamówienia (bez VAT): 98.715,85
w ramach zamówienia jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa: nie dotyczy.

14.
1)
2)
3)
4)
−
−
−
−
−
−
5)
6)
15.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej:
Zadanie współfinansowane w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, nr projektu: RPLB.04.04.03-080001/16.

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 21 września 2018r.
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