
Ogłoszenie nr 500173715-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.

Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej: Sukcesywna dostawa materiałów do produkcji na
potrzeby Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie

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: 579049-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej, Krajowy numer identyfikacyjny 2057617300000, ul.
ul. Piaskowa  1, 67200   Głogów, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 332 358, e-mail
adambogusz@gmail.com, faks 768 335 170.
Adres strony internetowej (url): www.cez.glogow.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów do produkcji na potrzeby Głogowskiego Centrum Edukacji
Zawodowej w Głogowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP 01/04/2018

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 są sukcesywna dostawa materiałów do produkcji na potrzeby
Głogowskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Głogowie zgodnie z zestawieniem określonym
w SIWZ. I część zamówienia – sukcesywne dostawy prętów stalowych, płaskowników, blach,
kształtowników i kątowników: 1)pręt stalowy Ø 6 – 50 kg; 2)pręt stalowy Ø 6 ciągniony – 50
kg; 3)pręt stalowy Ø 8 – 200 kg; 4)pręt stalowy Ø 10 – 30000 kg; 5)płaskownik stalowy 10x5 –



500 kg; 6)płaskownik stalowy 12x6 – 300 kg; 7)płaskownik stalowy 30x4 – 1000 kg;
8)płaskownik stalowy 30x5 – 1000 kg; 9)płaskownik stalowy 40x4 – 8000 kg; 10)płaskownik
stalowy 40x5 – 6000 kg; 11)płaskownik stalowy 50x4 – 8000 kg; 12)płaskownik stalowy 50x5 –
6000 kg; 13)płaskownik stalowy 60x4 – 1000 kg; 14)płaskownik stalowy 60x5 – 3000 kg;
15)płaskownik stalowy 60x6 – 3000 kg; 16)płaskownik stalowy 100x8 – 3000 kg; 17)blacha
stalowa 3x1500x3000 – 1000 kg; 18)kątownik stalowy 35x35x4 – 1000 kg; 19)kątownik stalowy
50x50x5 – 12000 kg; 20)kątownik stalowy 60x60x5 – 2000 kg; 21)kątownik stalowy 60x60x6 –
2000 kg, II część zamówienia – sukcesywne dostawy nakrętek: 1)nakrętka M20 czarna – 4000
kg, III część zamówienia – sukcesywne dostawy drutu spawalniczego: 1)drut spawalniczy Ø
0,8/15 kg rolka razy 166 rolek – 2490 kg. Dostarczone materiały do produkcji muszą być
fabrycznie nowe, zgodne z zestawieniem, posiadać minimum 12 miesięczny okres przydatności
do użycia, licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby zamawiającego. Ilekroć w opisie
przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, marki patenty lub pochodzenie
materiałów, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów „równoważnych”. Wykonawca
składając ofertę na materiały równoważne bierze na siebie pełną odpowiedzialność za
zaoferowane materiały. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż zaoferowane
materiały są równoważne w stosunku do produktów określonych przez Zamawiającego. Za
materiały równoważne należy uznawać materiały fabrycznie nowe, których jakość, parametry
techniczne, są co najmniej takie jak materiałów oryginalnych. Zamawiający w trakcie realizacji
zamówienia dopuszcza możliwość zmniejszenia wartości umowy w granicach +/- 30%
określonej w § 2 projektu umowy. Z tego względu Wykonawcy nie przysługuje wobec
Zamawiającego roszczenie odszkodowawcze z tytułu zmniejszenia zamówienia w określonej
powyżej granicy. Materiały będą dostarczane sukcesywnie, partiami stosownie do potrzeb
zamawiającego przez cały okres trwania umowy do siedziby zamawiającego na koszt
Wykonawcy. Wielkość dostarczenia każdej partii materiałów będzie wynikać z jednostronnej
dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego.
Wykonawca musi zapewnić transport i rozładunek na koszt własny dostarczanych do siedziby
Zamawiającego materiałów. Dostawa realizowana będzie na każdorazowe telefoniczne zlecenie
potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego. Wymagany termin realizacji zamówienia –
zgodny z SIWZ. Dostawa realizowana będzie w Głogowskim Centrum Edukacji Zawodowej w
Głogowie w dni robocze w godzinach od 8:15 do 14:00. W razie stwierdzenia wad lub braków,
Zamawiający zwróci wadliwą partię towaru Wykonawcy, który wymieni ją na partię wolną od
wad w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania przekazanego od Zamawiającego
bądź też uzupełni w tym terminie braki ilościowe. Wykonawca zobowiązuje się realizować
przedmiot umowy od dnia jej zawarcia do 30.04.2019 roku, bądź do wyczerpania maksymalnej
wartości brutto zgodnie z ofertą. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z
należytą starannością zgodnie z postanowieniami projektu umowy. Zamawiający nie dopuszcza
składania ofert wariantowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną część zamówienia bądź
też na I, II i na III część zamówienia. Każda z części będzie oceniana odrębnie.

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

tak
II.5) Główny Kod CPV: 14622000-7

Dodatkowe kody CPV: 44531600-7, 44333000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony



CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Sukcesywne dostawy prętów stalowych,
płaskowników, blach, kształtowników i kątowników.

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 288720.00
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: Centrum Zaopatrzenia KWANT Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak Spółka
j.
Email wykonawcy: kwantglogow@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 32
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 288720.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 288720.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 334250.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom



CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Sukcesywne dostawy nakrętek.

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 25593.49
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: Centrum Zaopatrzenia KWANT Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak Spółka
j.
Email wykonawcy: kwantglogow@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 32
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.: dolnośląskie

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 31480.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 31480.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 33848.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie



CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Sukcesywne dostawy drutu spawalniczego.

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 14265.20
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: Centrum Zaopatrzenia KWANT Zdzisław Bar, Mariusz Marciniak Spółka
j.
Email wykonawcy: kwantglogow@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Elektryczna 32
Kod pocztowy: 67-200
Miejscowość: Głogów
Kraj/woj.:

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 17546.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 17546.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19141.50
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.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.


