
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 397390-2014 z dnia 2014-12-03 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Katowice
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do ogłoszenia tj. 
formularz cenowy. Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia opcję zwiększenia ilości 
zakupywanego asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 do...

Katowice: Zakup środków czystości i materiałów do utrzymania czystości
Numer ogłoszenia: 33210 - 2015; data zamieszczenia: 13.02.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 397390 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, ul. J. Lompy 19, 40-038 
Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002050, faks 032 2002060.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków czystości i materiałów 
do utrzymania czystości.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się
w załączniku nr 3 do ogłoszenia tj. formularz cenowy. Zamawiający przewiduje w ramach 
zamówienia opcję zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu wymienionego w załączniku nr 3 
do ogłoszenia tj. formularz cenowy. Ilość zakupywanego asortymentu w ramach opcji będzie 
wynikać z kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą brutto jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia a ceną ofertową wynikającą z zakończonej licytacji 
elektronicznej oraz potrzeb Zamawiającego. Dostawa asortymentu zakupywanego w ramach opcji 
będzie musiała się odbyć w terminie określonym dla realizacji niniejszego zamówienia tj. w 
terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Tym samym Wykonawcy nie będzie przysługiwał 
dodatkowy czas na realizację zamówienia. Zamawiający wymaga, aby asortyment dostarczony w 
ramach opcji posiadał te same właściwości co asortyment oferowany w ramach zakupu 
podstawowego wskazanego w załączniku nr 4 do ogłoszenia. Zamawiający wymaga aby przedmiot 
dostawy był produkowany jako fabrycznie nowy, wolny od wad technicznych i prawnych, 
dopuszczony do obrotu oraz gatunku I-go, z terminem ważności nie krótszym niż 12 miesięcy od 
daty dostawy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.83.00.00-9, 39.83.10.00-6, 39.52.58.00-6, 
33.76.10.00-2, 39.22.43.00-1, 33.71.19.00-6.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=397390&rok=2014-12-03


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Licytacja elektroniczna

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.01.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 128.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe WÓDKOWSKI Andrzej Wódkowski, 
ul. Włoszczowska 31, 26-070 Łopuszno, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 559889,43 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 Cena wybranej oferty: 274000,00

 Oferta z najniższą ceną: 274000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 686000,00

 Waluta: PLN.


