
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi

Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz
dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk.. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji

letnich 2021r

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Górniczej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276832755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopnickiej 29

1.5.2.) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-300

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 2612010

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: csir@csir.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.csir.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
bip@csir.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Zakup usł. rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst., średn. oraz
dzieci przed osiągn. wieku szkoln. zamieszk.. na terenie Dąbrowy Górn., w okresie wakacji
letnich 2021r

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dc6be8f5-c2c4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
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2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00005207/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup usług rekr. świadcz. przez parki wodne, dla dzieci i młodzieży ze szkół podst.,
średnich oraz dzieci przed osiągn. wieku szkol. zamieszk. na terenie Dąbrowy Górn. w okresie
wakacji letnich 2021r

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00071071/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP01/CSiR/21

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 306283,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup usług rekreacyjnych świadczonych przez parki wodne
z przeznaczeniem dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, średnich oraz dzieci przed
osiągnięciem wieku szkolnego zamieszkałych na terenie Dąbrowy Górniczej w okresie wakacji
letnich. Zamówienie obejmuje 18 750 dwugodzinnych wejść do obiektu parku wodnego którym
dysponuje Wykonawca, w okresie: nie wcześniej niż od 26.06.2021 r. do 31.08.2021 r., z
zastrzeżeniem że nie dłużej niż do wykorzystania maksymalnego zakresu zadania, tj. 18 750
dwugodzinnych wejść.

4.5.3.) Główny kod CPV: 92331200-2 - Usługi świadczone przez parki rozrywki

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

92000000-1 - Usługi rekreacyjne, kulturalne i sportowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0
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6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 384375,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 384375,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 384375,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Nemo Wodny Świat Dąbrowa
Górnicza Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6292177888

7.3.3) Ulica: Al. Róż 1

7.3.4) Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

7.3.5) Kod pocztowy: 41-300

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 384375,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-06-26 do 2021-08-31
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