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Ogłoszenie nr 510159643-N-2019 z dnia 31-07-2019 r.

Gmina Szczuczyn: Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu
zabaw o charakterze sprawnościowym dla Gminy Szczuczyn

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: 565343-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Szczuczyn, Krajowy numer identyfikacyjny 45066976600000, ul. Plac 1000-lecia  23,
19-230  Szczuczyn, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 86 273 50 80, e-mail um@szczuczyn.pl,
faks 86 273 50 81. 
Adres strony internetowej (url): http://www.um.szczuczyn.pl/ 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze
sprawnościowym dla Gminy Szczuczyn

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
RI. 271.4.2019

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: 

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż elementów pięciu siłowni plenerowych: a)
urządzeń siłowni plenerowej: 1. Urządzenie jednostanowiskowe – jeździec - szt. 5 2. Urządzenie
jednostanowiskowe – orbitrek – szt. 5 3. Urządzenie dwustanowiskowe – wyciskanie siedząc +
wyciąg górny siedząc – szt. 5 4. Urządzenie jednostanowiskowe – wioślarz – szt. 5 5. Urządzenie
trójstanowiskowe – odwodziciel + biegacz + steper – szt. 5 6. Urządzenie dwustanowiskowe –
wahadło + odwodziciel – szt. 5 7. Urządzenie jednostanowiskowe – motyl integracyjny – szt. 5
8. Urządzenie jednostanowiskowe – narciarz – szt. 5 b) urządzeń do strefy relaksu: 1. Stół do gry
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w szachy/warcaby – szt. 5 2. Urządzenie do gry w kółko i krzyżyk – szt. 5 c) urządzeń placu
zabaw o charakterze sprawnościowym: 1. Zestaw sprawnościowy duży składający się z
następujących elementów: - podest niski na wysokości 40 cm – 2 sztuki, - opony na łańcuchach,
- most na łańcuchach, - drabinka pozioma, - kratownica liniowa, - drążek poprzeczny, - kółka
gimnastyczne, - kratownica z opon, - pomost linowy; 2. Zestaw sprawnościowy mały składający
się z następujących elementów: - kratownica pozioma z lin, - ścianka wspinaczkowa, -
kratownica łańcuchowa, - drążki poprzeczne, - kółka gimnastyczne, - lina wspinaczkowa; 3.
Huśtawka wahadłowa podwójna o jednej osi obrotu z siedziskami płaskimi. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia obejmuje załącznik nr 6. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być
nowe i nieużywane. Urządzenia muszą posiadać potwierdzenie zgodności lub certyfikaty
zgodności dotyczące spełnianych wymagań zawartych w PN-EN 16630:2015 oraz PN-EN
1176:2009. Podane w projekcie nazwy lub typy materiałów i produktów mają na celu wskazanie
parametrów jakościowych. W przypadku materiałów i produktów określonych w projekcie
nazwą producenta, znakiem towarowym, patentem bądź pochodzeniem, Zamawiający dopuszcza
zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych
nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu. Miejsce montażu zgodnie z załączonymi
dokumentacjami technicznymi. Zakres nie obejmuje wykonania nasadzeń, obsiewu trawą oraz
ogrodzenia placu w m. Niedźwiadna

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 37440000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
Nie dotyczy.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 236322.81 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: ARGON Klaudiusz Półtorak 
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl 
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Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 121/86 
Kod pocztowy: 37-700 
Miejscowość: Przemyśl 
Kraj/woj.: Polska 

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 175097.88 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175097.88 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268798.05 
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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/07/2019 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 236322.81 
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4 
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: Argon Klaudiusz Półtorak 
Email wykonawcy: klaudiusz.poltorak@interia.pl 
Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 121/86 
Kod pocztowy: 37-700 
Miejscowość: Przemyśl 
Kraj/woj.: podkarpackie 

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:
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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 175097.88 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 175097.88 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 268798.05 
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:
Nie dotyczy.

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. 
Nie dotyczy.


