13.05.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510081962-N-2020 z dnia 13-05-2020 r.

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie: Dostawa środków higieny osobistej.
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: 534726-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540074966-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 35108157000000, ul. ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków, woj.
małopolskie, państwo Polska, tel. 012 6154860, 6154862, e-mail zzp@malopolska.policja.gov.pl, faks 012 6154887; 6154219.
Adres strony internetowej (url): www.malopolska.policja.gov.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa środków higieny osobistej.
Numer referencyjny
ZP.21.2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków higieny osobistej w postaci: Mydło toaletowe kremowe w kostce waga min. 90 g Mydło
w płynie antybakteryjne 5l Pasta bhp ze środkiem ściernym miętowa 500g Pasta do mycia rąk 500 g Krem do rąk glicerynowo cytrynowy 75ml Szczoteczka do zębów miękka Pasta do zębów 100ml miętowa Chusteczki higieniczne w pudełku a ´100 3warstwowe, bezzapachowe Szampon do włosów normalnych 1l Szampon przeciwko wszawicy 100 ml Krem 50 ml Szczotka do
włosów Podpaski higieniczne normal a´20 Ręcznik frotte Chusteczki nawilżane szczegółowo opisanych w załączniku nr 1 do SIWZ. 2.
Oferowane produkty muszą pochodzić z bieżącej produkcji. 3. Na oferowane produkty wykonawca udzieli co najmniej 24-to miesięcznej
gwarancji (termin przydatności do użycia) licząc od daty dostawy na produkty wymienione w formularzu „OFERTA” – pozycje 1-5, na
pozostałe artykuły obowiązuje gwarancja 12-tu miesięcy. 4. Wykonawca dostarczy asortyment własnym transportem. 5. Miejscem dostawy
jest magazyn Zamawiającego zlokalizowany w Krakowie przy ul. Mogilskiej 109.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 33711900-6

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 39514100-9

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli (…) oferta z najniższą ceną przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Złożono jedną ofertę, której cena jest wyższa niż środki
przeznaczone na sfinansowanie, które Zamawiający posiada.
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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6cdad81a-5356-419f-843f-b97b19856a41

1/2

13.05.2020

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Drukuj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/6cdad81a-5356-419f-843f-b97b19856a41

2/2

