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Ogłoszenie nr 510007065-N-2020 z dnia 14-01-2020 r.

Gmina Łuków: Wyposażenie żłobka gminnego

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: 620840-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Łuków, Krajowy numer identyfikacyjny 71158244000000, ul. ul. Świderska  12, 21-400 
Łuków, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 257 982 392, e-mail info@lukow.ug.gov.pl, faks
257 982 439. 
Adres strony internetowej (url): www.lukow.ug.gov.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wyposażenie żłobka gminnego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
PI.271.1.3.2019

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: 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia żłobka gminnego. Zamawiający zgodnie z
art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 3 części, jak
poniżej: 1. część 1 zamówienia - „Wyposażenie budynku żłobka w meble i akcesoria dziecięce”,
której zakres rzeczowy obejmuje: - zakup i dostawę mebli, akcesoriów dziecięcych i
wyposażenia do sal zajęć, szatni, łazienek, pom. socjalnych, wraz z ich transportem, -
dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem zamówienia, w
szczególności instrukcji obsługi 2. część 2 zamówienia - „Wyposażenie budynku żłobka w
sprzętu AGD” , której zakres rzeczowy obejmuje: - zakup i dostawę sprzętu AGD, wraz z ich
transportem, wniesieniem, - dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z
przedmiotem zamówienia; 3. część 3 zamówienia - „Wyposażenie budynku żłobka w sprzęt
ICT”, której zakres rzeczowy obejmuje: - zakup i dostawę sprzętu ICT, wraz z ich transportem,
wniesieniem, - dostarczenie dokumentacji technicznej, użytkowej związanej z przedmiotem
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CZĘŚĆ NR: 1   NAZWA: Wyposażenie budynku żłobka w meble i
akcesoria dziecięce

zamówienia; Szczegółowy opis zamówienia w zakresie każdej części, obejmujący ilość
poszczególnych przedmiotów oraz ich parametry, stanowi Załącznik nr 1 – zestawienie
wyposażenia. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, Wykonawca, który powołuje
się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego załączając do oferty opis równoważnego
produktu/przedmiotu zamówienia. Wszędzie tam, gdzie przy opisie produktu/przedmiotu
zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie należy przyjąć,
że Zamawiający ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia podał taki opis ze wskazaniem
na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno-użytkowych nie
gorszych niż te podane w opisie produktu/przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zastrzega
obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia w zakresie
przedmiotu zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie było podzielone na części: 

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39100000-3

Dodatkowe kody CPV: 39200000-4, 39710000-2

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: 11/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162138.95 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Graniczna 46 
Kod pocztowy: 93-428 
Miejscowość: Łódź 
Kraj/woj.: łódzkie 
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CZĘŚĆ NR: 2   NAZWA: Wyposażenie budynku żłobka w sprzęt AGD

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
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 148114.50 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 106310 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 148114.50 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 30000 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: Unigastro Barbara Puć 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Międzyleska 6c 
Kod pocztowy: 50-514 
Miejscowość: Wrocław 
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 
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CZĘŚĆ NR: 3   NAZWA: Wyposażenie budynku żłobka w sprzęt ICT

Cena wybranej oferty/wartość umowy 25501.59 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 25501.59 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 91008.00 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/12/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 5365.85 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 
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: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
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 20945.67 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 20945.67 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 122018 
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. 


