Gdynia: Dostawa mebli dla Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z wykonaniem
us ug zwi zanych
Numer og oszenia: 284826 - 2010; data zamieszczenia: 09.09.2010
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.
Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych: tak,
numer og oszenia w BZP: 216284 - 2010r.
Czy w Biuletynie Zamówie Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie
og oszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY
I. 1) NAZWA I ADRES: Morska S ba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego
10, 81-340 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6615222, 6607661, faks 058 620-53-38,
6607661.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: pa stwowa jednostka organizacyjna nie
posiadaj ca osobowo ci prawnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dostawa mebli dla Brzegowej
Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla
Brzegowej Stacji Ratowniczej w ebie, wraz z wykonaniem us ug zwi zanych. Szczegó owy
opis przedmiotu zamówienia zawiera za cznik nr 1 do SIWZ oraz za nr 5 do SIWZ - Wzór
umowy. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: a) uzyskanie wszelkich informacji
potrzebnych do nale ytej realizacji zamówienia, w szczególno ci dokonanie ogl dzin/wizji
lokalnej obiektu - miejsc monta u mebli, celem wykonania szczegó owych pomiarów
potrzebnych do w ciwej realizacji zamówienia; b) dostaw mebli (wytworzenie, dowóz) do
miejsc dostawy zgodnie z wymaganiem Zamawiaj cego okre lonym w za czniku nr 1 do
SIWZ, z zastrze eniem pkt 3.4., oraz na podstawie informacji zebranych podczas wizji
lokalnej obiektu; c)monta oraz ustawienie dostarczonych mebli w pomieszczeniach Stacji zgodnie z za . nr 1 oraz 5 do SIWZ, oraz wskazówkami Zamawiaj cego; d)dostarczenie
instrukcji obs ugi i konserwacji, dla ka dej jednostki dostarczonych towarów, która takich
wymaga. e)udzielenie 24 miesi cznej gwarancji, w trakcie której wykonawca obowi zany
jest, na warunkach okre lonych w umowie, której wzór stanowi za . nr 5 do SIWZ, usuwa
usterki i dokonywa napraw wyposa enia obj tego przedmiotem zamówienia.
II.4) Wspólny S ownik Zamówie (CPV): 39.10.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii
Europejskiej: nie
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.09.2010.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Zak ad Stolarski BRANDT s.c. A. Brandt, S. Brandt, N. Brandt-B kowska, Ul.
Starogardzka 11, D brówka, 83-212 Bobowo, kraj/woj. pomorskie.
IV.5) Szacunkowa warto

zamówienia (bez VAT): 90385,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNI SZ I NAJWY SZ CEN
Cena wybranej oferty: 79300,00
Oferta z najni sz cen : 79300,00 / Oferta z najwy sz cen : 119450,20
Waluta: PLN.
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Og oszenie zamieszczone na stronie WWW.sar.gov.pl od dnia 09.09.2010r

