
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 119028-2016 z dnia 2016-05-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Baranów

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę 6 sztuk urn wyborczych dla Gminy Baranów, w tym: 1 urny dla

obwodu do 750 wyborców; 2 urn dla obwodów powyżej 750 wyborców; 3 urn w obwodach dla niepełnosprawnych do 750

wyborców. Dostarczone...

Termin składania ofert: 2016-05-20

Baranów: DOSTAWA URN WYBORCZYCH DLA GMINY BARANÓW

Numer ogłoszenia: 83127 - 2016; data zamieszczenia: 13.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia

w BZP: 119028 - 2016r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Baranów, ul. Rynek 14, 24-105 Baranów, woj. lubelskie, tel. 81 883 40 27, faks 81

883 40 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA URN WYBORCZYCH DLA GMINY

BARANÓW.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: dostawę 6 sztuk urn

wyborczych dla Gminy Baranów, w tym: 1 urny dla obwodu do 750 wyborców; 2 urn dla obwodów powyżej 750

wyborców; 3 urn w obwodach dla niepełnosprawnych do 750 wyborców. Dostarczone urny muszą odpowiadać

wymaganiom, spełniać warunki i być zgodne ze wzorami ustalonymi uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z

dnia 21 marca 2016 roku w sprawie wzorów urn wyborczych (M.P. z 2016 r. poz. 312) oraz uchwałą Państwowej

Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2016 roku zmieniającej uchwałę w sprawie wzorów urn wyborczych -

stanowiących załącznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie wymaga: a)zastosowanie uchwytów urn o

trzech punktach podparcia lub uchwytów, które całą powierzchnią przylegają do boków urn, b)zagięcie górnych

krawędzi boków urn do ich wnętrza, co usztywni konstrukcję urn. Zamawiający dopuszcza: a)wykonanie

zagiętych do wnętrza urny krawędzi otworu wrzutowego (kołnierza), co usztywni konstrukcję wieka urny oraz

ułatwi wyborcom wrzucanie kart do głosowania (po zwężeniu otwór wrzutowy nie może być węższy niż 1,5 cm),

b)zastosowanie do zamknięcia i blokowania wieka urny: mechanizmów odciąganych (bez możliwości ich

całkowitego wyjęcia) zamiast zakręcanych, pod warunkiem umieszczenia w ścianach bocznych i wieku urny
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otworów umożliwiających założenie plomby plastikowej lub metalowej, śrub wkręcanych (bez możliwości

całkowitego wykręcenia) w nitonakrętki zamocowane w ścianach bocznych urny. Wykonawcy muszą wziąć pod

uwagę, że liczba nitów służących do łączenia elementów urny wskazana we wzorach Państwowej Komisji

Wyborczej (załącznik Nr 7 do SIWZ) jest przykładowa, urna może być połączona większą ilością nitów; urna ma

być wykonana w taki sposób, aby była trwała. Zamawiający wymaga od Wykonawców udzielenia gwarancji na

dostarczone urny wyborcze na minimum 36 miesięcy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.15.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 08.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Goma Agencja Reklamy Mariusz Markut, ul. Ofiar Katynia 37, 37-450 Stalowa Wola, kraj/woj. podkarpackie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4643,90 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty: 5399,70

Oferta z najniższą ceną: 3928,62 / Oferta z najwyższą ceną: 8794,50

Waluta: PLN .
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