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MIKoŁoW: Zakup i dostawa fabrycznie nowego 9-osobowego (3+2+2+Ż)

samochodu osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb
oŚnooxł DLA osoB NIEPEŁNoSPRAwNYCH'' MIŁoSIERDZIE

BOZE".
oGŁosZENIE o UDZIELENIU zAMowIENIA -

Zamieszczanie ogłoszen ia : obowiązkowe.
ogłoszenie doĘczy : zamówienia public Znego
Zamówienie dotycry projektu lub programu współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej
nle
Nazwa projektu iub programu

Zamów ien ie było p rzed m iotem o głos zenia w Biuletyn ie Za mówień
Publicznyeh: tak
Numer ogłoszeni a: 325 438-201 6

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 33 t054-20I6

SEKCJ-A t : ZAĘA\ilTAJACY
Postępowanie zostało przeprowadzone pr7.ez centralnego zamawiającego
nie
Ftlstępowanie zostało przeprowadzone przez podmioto któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie pnŻez, zamarviających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiaj ącymi z innych
państw członkowskich Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z
innych państw członkowskich Unii Europejskiej _ mające zastosowanie
krajowe prawo zamówień publicznych: :

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAzwA I ADREs: oŚRoDEK DLA osoB NIEPEŁNoSPRAWNYCH
MIŁOSIERDZIE BoŻE, krajowy numer identyfikacyjny 243137570, ul.
GLIWICKA 366,43-190 MIKoŁÓw' panstwo Polska, woj. śląskie, teŁ.032
2386021, faks 032 2386A21, e-mail wtz-bw@op.pl
Adręs strony intęrnetowej (URL) : www.borowa-wies.p1
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: kościęlna osoba prawna 

I
I.3) -wsPoLNE UDZIaLANIE zAi}IowIENIA (jeżeli dotycąy):



Podział obowiązków między zarlawiającymi w przypadku wspólnego udzielania
zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprow adzaria postępow ania z
zarnawiającymi z innych panstw członkowskich Unii Europejskiej fiezeli
zamówienie zostało udzielonę ptzez kazdego z zarrlawiaj ących indywidualnie
informacja w sekcji I jest podawana ptzęZkazdego zzammriających, jeŻeli
zamówienię zostało udzielone w imieniu inatzeczpozostałych zamawiających w
sekcji I naleĘ wskazać ktory z zarnawiających zawatł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT zAMÓwIEJiIA
II. 1) Nanva nadana zamówien iu przez zamawiającego:
Zakttp i dostawa fabryczrtre nowego 9-osobowego (3+2+2+2) samochodu
osobowego do przewozu osób na wózku inwalidzkim dla potrzeb OSRODKA DLA
o s oB MEPEŁN o SPRA\łT.IYCH''MIŁO SIERDZIE B oZE''.
Numer referenryj ny (jeżeli dotyczy)z
111012a16
Tr 1\ Dn.|-oi -omń..'ionio.l r.łr' rlvu LąJ Ląlllv l Y lL u 14.

Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres' rod.zaj i ilość
dostaw, usług lub robót budowlanych lub okreśIenie rupotrzebowaniu i wymagań
) aw prrypadku partnerstwa innowaryjnego _ określenie zapotrzebowania na
innowaryjny produkt' usługę lub roboĘ budowlane:
ZAKUP I DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEGO g.OSOBOWEGO
SAMOCHODU osoBowEco Do PRZEvroZU oSÓB NA WOZKU
INWALIDZKT}/
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

II.5) Główny Kod CPV: 34110000-l
Dodatkowe kody CPV:
SEKCJA III: PROCEDURA
lll.I, t ł(r l' UUI'lLL,ł-l\lA ZAlvl(rwtlli\lA
P rzetar g nieo grani czony
III.2) ogłoszenie doĘczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZTF,LF,NTE ZAMOWIENIA

Postępowanie/ część, zostało uniewaznione rue
Nalezy podać podstawę t' przy czynę uniewaznienia postępowania:

ry.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA z 14llllŻ016
I'''.2 Całkowita wartość zamówienia
\ilartość bez VAT144000
WalutaPLN

rv.3) TNFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofertl



w tym
Liczba otrrymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

Liczba otrrymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej:0
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
['.rrroneiekipi: 0

liczba ofeń otrzymanych drogą elektroniczną: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
w.5) NAZWA I ADRES wYKoNAwCYo KTÓREMU UDzIELoNo ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
NOMA 2 Sp zoo, ' PLEBISCYTOWA 36, 4a-04I, KATOWICE, kraj/woj. śląskie
Wykonawca j est małym/Średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawcapochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie bęciącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy rtazry państwa:
Iv.6) INF'ORMACJA o CENIE WYBRANEJ oFERTY/ wARToŚcr ZAWARTEJ
UMowY oRAZ o oFERTACH Z NAJNIZSZĄ I NAJWYZSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wańość umowy 177t20
Ofeńa z najnlższą cenąlkosztem I7 7 120
> oferta znajwyższą ceną/kosztem 177120
III-t,,r- - nT 1Twatula: rLl\

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wańość lub procentowa część zamówienia' jaka zostanie powierzona podwykonawcy
lub podnykonawcom:20
Iv.8) Informacje dodatkowe: ZABUDOWA WNĘTPJA POJAZDU

IV.9) UZASADNIENIE ZIELENIA
NEGOCJACJIBEZ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowaelzone jest w trybię na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trvbu
Nąlę-ryp_o'd'ąćuząsąd:uęnięfaktyqznęjgrąYnęlYJbprutrybuoraz-Wyjąśup"
dlaczego udzielenie zamówięnia jest zgodne z przepisami.

ALBO ZAPYTA}IIA O CENE


