
Szczecin: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu

biurowego i informatycznego.

Numer ogłoszenia: 248927 - 2014; data zamieszczenia: 01.12.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji, ul. Małopolska 47, 70-515 Szczecin, woj.

zachodniopomorskie, tel. (091) 8211479, 8211478, faks (091) 8211477 8215406.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa materiałów eksploatacyjnych do

sprzętu biurowego i informatycznego..

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa fabrycznie

nowych, oryginalnych, zalecanych przez producenta sprzętu lub równoważnych materiałów eksploatacyjnych

wymienionych w poz. 1-98 w załączniku nr 8 do siwz do sprzętu biurowego i informatycznego. 2. Szczegółowy

opis, ilość i zakres oraz wymagana specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia zostały określone w

załączniku nr 8 do siwz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiący załącznik

nr 7 do siwz. 3. Zasady dostaw, odbioru i warunki płatności: Szczegółowe wymagania odnośnie dostaw, odbioru i

płatności przedmiotu zamówienia określone zostały we wzorze umowy w załączniku nr 7 do siwz. 4. Warunki

gwarancji i serwisu: Szczegółowe warunki gwarancji i serwisu oraz minimalne wymagania określone zostały we

wzorze umowy w załączniku nr 7 do siwz..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.12.51.10-5, 30.12.43.00-7, 30.12.40.00-4, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.12.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

HAPRINT TONERY S.C. Błauciak Dariusz, Skowroński Przemysław, Ustowo 40 M/14, 70-001 Ustowo,

kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 238441,37 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 372653,27

Oferta z najniższą ceną: 372653,27 / Oferta z najwyższą ceną: 429514,14

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo

zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytanie o cenę na podstawie art. 70 ustawy z dnia 29 stycznia

2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie

zamówienia jest zgodne z przepisami.

Zastosowano tryb zapytania o cenę zgodnie z art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż

przedmiotem zamówienia są dostawy powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych,

objęte szeroką siecią sprzedaży, zarówno hurtową jak i detaliczną oraz znajdujące się w powszechnym

użyciu przez wiele podmiotów gospodarczych, a wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.
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