
Ogłoszenie nr 500076350-N-2017 z dnia 15-12-2017 r.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu: Zakup samochodu
osobowego dla WIORiN we Wrocławiu

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: 621005-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa we Wrocławiu, Krajowy numer
identyfikacyjny 93279115800000, ul. Piłsudskiego  15-17, 50-044   Wrocław, woj. dolnośląskie,
państwo Polska, tel. 71 3718435 w. 38, 604975668, e-mail wi-wroclaw@piorin.gov.pl, faks 71
3718432.
Adres strony internetowej (url): www.piorin.gov.pl/wroclaw

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup samochodu osobowego dla WIORiN we Wrocławiu

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
WAD.272.5.2017

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 jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego wraz
z wyposażeniem . 2. Samochód musi być wyprodukowany w 2017 roku, kompletny i wolny od
wad fizycznych (konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych). 3. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. 4. Oferowany samochód musi spełniać
wymagania techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące pojazdów
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poruszających się po drogach publicznych, w tym wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997
r. – Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1260, ze zm.) oraz rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów
oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.) i wymogi
normy EURO 6 w zakresie emisji spalin. 5. Odbiór samochodu zostanie potwierdzony
protokołem. Odbiór samochodu przez zamawiającego nastąpi na terenie miasta Wrocław w
salonie Wykonawcy (lub innym salonie danej marki) na terenie miasta Wrocław. O terminie i
miejscu odbioru samochodu wykonawca powiadomi zamawiającego, faksem lub drogą
elektroniczną z 3-dniowym wyprzedzeniem, przed planowanym terminem odbioru.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:
Zastosowano procedurę, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/12/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 40650.41
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

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: „NAWROT” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Długołęka, ul. Wrocławska 33B
Kod pocztowy: 55-095
Miejscowość: Mirków
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Kraj/woj.: dolnośląskie

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 48900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 48900
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 58900
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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