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Ogłoszenie nr 500077462-N-2017 z dnia 19-12-2017 r.
Gmina Mikołów: Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw
w P-8 przy Przedszkolu nr 8 w Mikołowie, ul. Waryńskiego 28a, polegającej na wymianie
istniejących urządzeń na nowe.
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: 615960-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Mikołów, Krajowy numer identyfikacyjny 27625763000000, ul. Rynek 16, 43190
Mikołów, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 248 500, e-mail sez@mikolow.eu, faks
323 248 400.
Adres strony internetowej (url): www.bip.mikolow.eu
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw w P-8 przy
Przedszkolu nr 8 w Mikołowie, ul. Waryńskiego 28a, polegającej na wymianie istniejących
urządzeń na nowe.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
PN-67/2017
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:
Dostawa i montaż urządzeń zabawowych w ramach modernizacji placu zabaw w P-8 przy
Przedszkolu nr 8 w Mikołowie, ul. Waryńskiego 28a, polegającej na wymianie istniejących
urządzeń na nowe. Plac zabaw obejmuje n/w zakres urządzeń: 1) Zestaw sprawnościowy 1 kpl
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przeznaczony dla dzieci przedszkolnych o wysokości swobodnego upadku nie przekraczającej
1,0m składający się z co najmniej: - drabinkę poziomą, - drabinkę pionową - podciąganie
pionowe na linie - drążki podwójne - ścianka wspinaczkowa linowa Całość wykonana z drewna
klejonego o zaokrąglonych krawędziach, zaimpregnowane i malowane farbami tworzącymi
elastyczną warstwę z powłoką UV, elementów stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo, posadowionych na fundamentach betonowych za pomocą kotew stalowych
ocynkowanych. 2) Huśtawka pojedyncza typu „bocianie gniazdo” 1 kpl o wysokości
swobodnego upadku nie przekraczający 1,24m składająca się z: - słupów z drewna klejonego
osadzonych na fundamencie betonowym za pomocą kotew stalowych ocynkowanych - belki
poziomej stalowej ocynkowanej i malowanej - siedzisko linowe typu „bocianie gniazdo” Całość
wykonana z drewna klejonego o zaokrąglonych krawędziach, zaimpregnowane i malowane
farbami tworzącymi elastyczną warstwę z powłoką UV , elementów stalowych ocynkowanych i
malowanych proszkowo, posadowionych na fundamentach betonowych za pomocą kotew
stalowych ocynkowanych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został przestawiony w
wytycznych dostawy i montażu stanowiących załącznik do siwz.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 37535200-9

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: 15/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 17895.98
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
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
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Nazwa wykonawcy: InspiroArt Anna Ryzner
Email wykonawcy: biuro@inspiroart.com
Adres pocztowy: Zajączków 101
Kod pocztowy: 55-120
Miejscowość: Oborniki śląskie
Kraj/woj.: dolnośląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
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 11000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 11000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 20005.83
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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