
             

DTM-MP.26.4.2016
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU
ZAMÓWIENIA

Zamieszczanie obowiązkowe

Zamieszczanie nieobowiązkowe

OGŁOSZENIE DOTYCZY 

Zamówienia publicznego                                        Zamówień objętych dynamicznym systemem zakupów   

Zawarcia umowy ramowej                                     

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w  Biuletynie  Zamówień Publicznych?

   tak             Numer ogłoszenia w BZP: 73654 - 2016                     nie   

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?

   tak  nie   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

  I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa: Zarząd Zieleni Miejskiej

Adres pocztowy:

Miejscowość:
Rybnik

Kod pocztowy:
44-210

Województwo:
śląskie

Tel.:
32 4248838

Faks:
32 4249326

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO

   Administracja rządowa centralna                                        Uczelnia publiczna
   Administracja rządowa terenowa                                        Instytucja ubezpieczenia społecznego i 
zdrowotnego   
   Administracja samorządowa                                               Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
   Podmiot prawa publicznego                                                Inny (proszę określić): 
   Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
        sąd lub trybunał

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA    

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

zadanie 1 - Dostawa samochodu dostawczego – wywrotka

   zadanie 2 – Dostawa samochodu dostawczego VAN

II.1.2) Rodzaj zamówienia:      Roboty budowlane                      Dostawy                             Usługi  

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  dostawa fabrycznie nowych (rok produkcji 2015 lub 2016) samochodów 
dostawczych z podziałem na zadania:

zadanie 1. Dostawa samochodu dostawczego wywrotka z kabiną 3 osobową
a) silnik diesel o mocy 145 kM ± 5, norma emisji spalin Euro 5
b) manualna skrzynia biegów o liczbie przełożeń 7
c) klimatyzacja manualna, centralny zamek
d) hamulce tarczowe osi przedniej i tylnej z systemem ABS
e) elektrycznie otwierane szyby
f) belka świetlna LED z napisem „Zieleń Miejska”
g) pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet opon zimowych
h) koła tylne bliźniaki, rozstaw kół przednich w zakresie 1610 - 1750 mm
i) napęd na tylną oś, wzmocniony układ zawieszenia tylnej osi
j) kabina 3 osobowa w kolorze zielonym lub białym
k) hak holowniczy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucze do kół, lewarek, dywaniki gumowe, gaśnica
l) wywrotka 3 stronna o wymiarach: długość 3,3 m ± 30 cm, szerokość 2,1 m ± 15 cm
m) burty aluminiowe otwierane 3-stronnie, nadstawki nad burtami z siatki do wysokości góry kabiny, 
otwierane 3-stronnie,
n) dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t, masa całkowita ciągnionej przyczepy 2,5 t ± 500 kg.

Zadanie 2. Dostawa samochodu dostawczego typu VAN
1. Warunki techniczne dotyczące samochodu
a) silnik diesel o mocy 110 kM ± 10, norma emisji spalin Euro 5
b) manualna skrzynia biegów o liczbie przełożeń 7
c) klimatyzacja manualna, centralny zamek 
d) hamulce tarczowe osi przedniej  i tylnej z systemem ABS
e) elektrycznie otwierane szyby
f) pełnowymiarowe koło zapasowe, komplet opon zimowych
g) kabina 2 osobowa w kolorze zielonym lub białym
h) trójkąt ostrzegawczy, apteczka, klucze do kół, lewarek, dywaniki gumowe, gaśnica
i) zabudowa tyłu blaszana, drzwi boczne rozsuwane, z tyłu drzwi dzielone na 2 części, bez szyb.
j) przestrzeń ładunkowa o długości 200 cm ± 17, wyłożona  dywanikami gumowymi, przegroda pełna.
Szczegółowy zakres zamówienia precyzuje SIWZ.

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny

Główny przedmiot 34.10.00.00-8

Dodatkowe przedmioty

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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Przetarg nieograniczony       

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem    

Dialog konkurencyjny        

Negocjacje bez ogłoszenia

Zamówienie z wolnej ręki

Zapytanie o cenę

Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

    tak     wskazać projekt/program:                nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR   1             NAZWA  DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO – WYWROTKA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     29/04/2016 (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  2
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

2) 

Car Center Sp. z o.o.
Adres pocztowy:
ul. Muchoborska 7
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy: 
54-424

Kraj/województwo:
dolnośląskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3) 

Wartość   100 000,00        PLN         

 

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

 Cena wybranej oferty   123 000,00

Oferta z najniższą ceną5)      123 000,00       / Oferta z najwyższą ceną5)   160 324,00

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

CZĘŚĆ NR   2          NAZWA  DOSTAWA SAMOCHODU DOSTAWCZEGO  VAN  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:     29/04/2016 (dd/mm/rrrr)

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  3
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

2) 

Car Center Sp. z o.o.
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Adres pocztowy:
ul. Muchoborska 7
Miejscowość:
Wrocław

Kod pocztowy: 
54-424

Kraj/województwo:
dolnośląskie

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT)3) 

Wartość   42 000,00        PLN         

 

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

 Cena wybranej oferty   62 600,00

Oferta z najniższą ceną5)      62 600,00       / Oferta z najwyższą ceną5)   92 339,00

--------------------------- (Wykorzystać powyższą sekcję formularza tyle razy, ile jest to konieczne)

1)Nie wypełniać w przypadku zawarcia umowy ramowej
2)W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, należy podać wszystkich 
wykonawców
3)W przypadku składania ofert częściowych szacunkową wartość zamówienia podaje się dla danej części zamówienia
4) W przypadku składania ofert częściowych należy brać pod uwagę  cenę wybranej oferty dla danej części zamówienia, a
w  przypadku  cen  jednostkowych  przemnożyć  cenę  jednostkową  wybranej  oferty  przez  zakładaną  ilość  lub  zakres
zamówienia
5) Należy brać pod uwagę wszystkie oferty złożone w danej części zamówienia ( w tym oferty odrzucone), a w przypadku 
cen jednostkowych przemnożyć cenę jednostkową oferty przez zakładaną ilość lub zakres zamówienia 
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