
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 83320-2014 z dnia 2014-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby Kościelne 

Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach 

oraz doposażenie kuchni w Publicznej Szkoły Podstawowej w Zarębach Kościelnych zgodnie 

z załącznikiem nr 1 do siwz - opis przedmiotu zamówienia, który... 

Termin składania ofert: 2014-03-21  

 

Zaręby Kościelne: Doposażenie i dostosowanie placówki wraz z wyposażeniem placu 

zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap I Zakup wyposażenia związanego z 

dostosowaniem pomieszczeń oraz bazą dydaktyczną placówki. Część. 3 Zakup 

wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenie kuchni w 

Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych. 

Numer ogłoszenia: 143414 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

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

numer ogłoszenia w BZP: 83320 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie i dostosowanie 

placówki wraz z wyposażeniem placu zabaw w gminie Zaręby Kościelne. Etap I Zakup 

wyposażenia związanego z dostosowaniem pomieszczeń oraz bazą dydaktyczną placówki. 

Część. 3 Zakup wyposażenia do utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenie 

kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Zarębach Kościelnych.. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę wyposażenia do 

utrzymania czystości w pomieszczeniach oraz doposażenie kuchni w Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Zarębach Kościelnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz - opis przedmiotu 

zamówienia, który zawiera nazwy produktów, dokładny opis, wymaganą ilość i parametry. 

Powyższe nazwy stanowią jedynie przykład rozwiązań. Jeżeli w opisie znajduje się powołany 

jakikolwiek znak towaru, patent czy pochodzenie należy przyjąć, że zamawiający podał taki 

opis ze wskazaniem przykładowym na typ, model. Zamawiający dopuszcza składanie ofert 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=83320&rok=2014-03-12


równoważnych. Wykonawca powołujący się na rozwiązania równoważne winien wykazać, iż 

oferowany asortyment będzie o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, 

jakościowych i funkcjonalnych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów potwierdzających spełnianie opisywanych wymagań. Wszystkie urządzenia i 

wyposażenie muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i posiadać 24 - miesięczny okres 

gwarancyjny. Proponowane produkty muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty lub 

deklaracje zgodności producentów na podstawie pozytywnych badań przeprowadzonych w 

laboratoriach posiadających akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji i spełniać wszystkie 

wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Zamawiający ma prawo zażądać 

powyższych dokumentów przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyborze najlepszej oferty. 

Zamówienie współfinansowane jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach Projektu 

Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne - Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i 

kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie 

wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. 

Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.70.00.00-9, 42.34.00.00-1. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Zamówienie współfinansowane jest przez UE ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki, w ramach Projektu Nowoczesne i przyjazne oddziały przedszkolne - 

Priorytet IX.Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 

Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddział 9.1.1.Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 PPHU PRZEMKO Przemysław Biedrzycki, ul. Spokojna 9C, 18-400 Łomża, kraj/woj. 

podlaskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 22764,23 PLN. 



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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 26801,70 

 Oferta z najniższą ceną: 26801,70 / Oferta z najwyższą ceną: 32841,00 

 Waluta: PLN. 

 


