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Ogłoszenie nr 500180168-N-2018 z dnia 31-07-2018 r.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.: Wykonanie i dostawa 4 tablic
informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-

2020 w zakresie informacji i promocji
  

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
„Budowa i modernizacja urządzeń wod- kan w Gminie Wołomin” w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet: II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do
zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 574636-N-2018

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 
I. 1) NAZWA I ADRES:

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny
1728233000000, ul. ul. Graniczna  1, 05200   Wołomin, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel.
227 762 121, e-mail e.placzek@pwik.wolomin.pl, faks 227 763 358. 
Adres strony internetowej (url): www.pwik.wolomin.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjnych zgodnie z zasadami promocji projektów dla
beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
DI/12/2018

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 wykonanie i dostawa 4 tablic informacyjnych zgodnie z zasadami
promocji projektów dla beneficjentów POIiŚ na lata 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

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

nie
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II.5) Główny Kod CPV: 30195000-2
 

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:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołominie uprzejmie informuje, że w
ww. postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Oferta Wykonawcy Mazowiecka Spółka Reklamowa
Tontarski Krzysztof, ul. Serwitucka 33, 05-230 Kobyłka oraz oferta Wykonawcy Anton New
Technology Sp. z o. o., ul.18-ego Stycznia 98 B, 98-300 Wieluń zostały odrzucone na podstawie
Rozdziału VIII pkt. 9 lit. b SIWZ, ze względu na niepełne i całkowite nie złożenie wyjaśnień w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający przeznaczył na realizację zadania 4
000,00 zł netto. Jedyna ważna oferta niepodlegająca odrzuceniu przekracza kwotę, którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym na podstawie
zapisów Rozdziału XIV pkt. 14 b) SIWZ postepowanie zostaje unieważnione.
 
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. 


