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Og oszenie nr 510120221-N-2020 z dnia 06-07-2020 r.
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o.: Zakup i dostaw
ywanego samochodu ci arowego o dopuszczalnej masie ca kowitej 26 000 kg, wyposa onego w
urz dzenie hakowe do odbioru kontenerów
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia:
obowi zkowe
Og oszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó finansowanego ze rodków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych:
tak
Numer og oszenia: 551380-N-2020
Og oszenie o zmianie og oszenia zosta o zamieszczone w Biuletynie Zamówie Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejskie Przedsi biorstwo Gospodarki Komunalnej - Rzeszów Sp. z o. o., Krajowy numer
identyfikacyjny 69026099100000, ul. al. gen. W adys awa Sikorskiego 428, 35-304 Rzeszów,
woj. podkarpackie, pa stwo Polska, tel. 178 613 001, e-mail mpgk@mpgk.pl, faks 178 613 003.
Adres strony internetowej (url): www.mpgk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO:
Inny: Spó ka z o.o. ze 100 % udzia em gminy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego:
Zakup i dostaw u ywanego samochodu ci arowego o dopuszczalnej masie ca kowitej 26 000
kg, wyposa onego w urz dzenie hakowe do odbioru kontenerów
Numer referencyjny(je eli dotyczy):
NO-223/VI/20
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko , zakres, rodzaj i ilo dostaw, us ug lub robót
budowlanych lub okre lenie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - okre lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us ug lub roboty
budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa u ywanego samochodu ci arowego o
dopuszczalnej masie ca kowitej 26 000 kg, wyposa onego w urz dzenie hakowe do odbioru
kontenerów. 2.Szczegó owe parametry techniczne jakie musi posiada samochód b cy
przedmiotem zamówienia opisane zosta y w SIWZ.
II.4) Informacja o cz ciach zamówienia:
Zamówienie by o podzielone na cz ci:
nie
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II.5) G ówny Kod CPV: 34144510-6

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og oszenie dotyczy zako czenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/07/2020
IV.2) Ca kowita warto zamówienia
Warto bez VAT 290000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma ych i rednich przedsi biorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej:
0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa stw nieb cych cz onkami Unii Europejskiej:
0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn : 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zosta o udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj cym si o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: Podkarpacki O rodek Bezpiecze stwa Pracy i Doskonalenia Kadr BHP
DELTA Wojciech Saj
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Krakowska 375
Kod pocztowy: 35-213
Miejscowo : Rzeszów
Kraj/woj.: podkarpackie
Wykonawca jest ma ym/ rednim przedsi biorc :
tak
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa cz onkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa stwa nie b cego cz onkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO CI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN /KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto umowy 356700.00
Oferta z najni sz cen /kosztem 356700.00
Oferta z najwy sz cen /kosztem 356700.00
Waluta:
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
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Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ci zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Warto lub procentowa cz
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OG OSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R KI ALBO ZAPYTANIA O CEN
IV.9.1) Podstawa prawna
Post powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nale y poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja ni , dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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