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Ogłoszenie nr 510121753-N-2019 z dnia 17-06-2019 r.

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście: Dostawa specjalistycznych pomocy
dydaktycznych dla przedszkoli w ramach projektu Wesołe przedszkole (znak sprawy ZP- 14/19).
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: 541079-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Śródmieście, Krajowy numer identyfikacyjny 15259663001080, ul. Nowogrodzka 43, 00-691
Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 443 93 93, e-mail sro.wzp@um.warszawa.pl, faks 22 443 94 85.
Adres strony internetowej (url): www.srodmiescie.warszawa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach projektu Wesołe przedszkole (znak sprawy ZP- 14/19).
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP-14/19
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 specjalistycznych pomocy dydaktycznych dla przedszkoli w ramach projektu Wesołe przedszkole nr
RPMA.10.01.04-14-8314/17. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących pomocy dydaktycznych: wibrujące poduchy, tarcze do
rzutnika, zestaw do aromaterapii, pionizator do biernej pionizacji pacjenta, balkonik tylny dla dzieci, lampa do światło terapii, bęben
szczelinowy, poducha do leżenia zapewniająca prawidłowy i stymulujący odpoczynek, ławka terapeutyczna, książka Diagnoza funkcji
psychoruchowych dziecka w 2 roku życia lub równoważna, karty oceny słuchu fonemowego lub równoważny, książka Myślę, mówię,
opowiadam lub równoważny, szczypce do ćwiczenia precyzji ruchu i chwytu, materiał ułatwiający dzieciom poznanie emocji - duma i wstyd,
książeczka do nauki czytania sylabami, zestaw dydaktyczny pozwalający rozpoznawać stany emocjonalne na podstawie wyrazu twarzy,
książka Uczę się rozumieć innych. Emocje i gesty lub równoważny, publikacja Posłuchaj, pokaż, odpowiedz - część 2 lub równoważny,
podręcznik Wzory i obrazki - komplet. Program rozwijający percepcję wzrokową lub równoważny, Lalka do ubierania, Zestaw pomocy
sensorycznych. Zamawiane pomoce zostały szczegółowo opisane w załączniku nr 1 do umowy, gdzie podana została nazwa przedszkola do
którego mają zostać dostarczone, nazwa towaru, ilość sztuk, opis zamawianych pomocy dydaktycznych. Wymagania w zakresie dostępności
dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. Następujące produkty muszą być wyrobami
medycznymi w rozumieniu Ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679): - Pionizator do biernej
pionizacji pacjenta. - Balkonik tylny dla dzieci. 1) Wszystkie pomoce dydaktyczne i sprzęt muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz
dopuszczone do stosowania w placówkach oświatowych, winny spełniać wymagania norm Unii Europejskiej. 2) Produkty, które tego
wymagają winny posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych
obowiązującym prawem. 3) Nazwy własne użyte w opisie przedmiotu zamówienia określające typ produktu lub producenta, zostały podane
przykładowo w celu ułatwienia wykonawcy przygotowania oferty. 4) Pomoce dydaktyczne zostaną zapakowane odrębnie dla każdego
przedszkola i dostarczone przez Wykonawcę na jego koszt do placówek zgodnie z załącznikiem nr 1 do umowy na wskazane poniżej adresy: Przedszkole Specjalne nr 208, ul. Dzielna 1 a, 00-162 Warszawa. - Przedszkole nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. S. Sempołowskiej 2a,
00-574 Warszawa. 5) Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty przedmiotu umowy, aż do chwili podpisania
protokołu przekazania przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy wraz z załącznikiem,
stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie
internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA
WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 39162100-6
Dodatkowe kody CPV: 33196200-2

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Licytacja elektroniczna
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 27592.84
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
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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: INFOMIKS Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Pogodna 19F
Kod pocztowy: 05-402
Miejscowość: Otwock
Kraj/woj.: mazowieckie
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
Cena wybranej oferty/wartość umowy 27170.67
Oferta z najniższą ceną/kosztem 27170.67
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 31300.00
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.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.
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