
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - dostawa z montażem elementów
oświetlenia areny głównej

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:
https://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: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Modernizacja Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - dostawa z montażem elementów
oświetlenia areny głównej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2c344ff8-b713-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00146072

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-05-05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00027022/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Moderniczacja Hali Widowiskowo - Sportowej CENTRUM w Dąbrowie Górniczej - dostawa z montażem elementów
oświetlenia areny głównej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115474/01

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: ZP02/CSiR/22

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

4.3.) Wartość zamówienia: 433876,76 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Miejsce realizacji zadania: Hala Widowiskowo – Sportowa CENTRUM w Dąbrowie Górniczej ul. Al. Róż 3, 41-300 Dąbrowa
Górnicza.
Przedmiot zamówienia obejmuje (zakres ogólny): 
a) dostawę 96 szt. opraw projektorowych oświetlenia areny głównej ww. obiektu, wraz z demontażem istniejących opraw
oraz montażem, podłączeniem, regulacją do osiągnięcia wymaganych parametrów wszystkich scen świetlnych łącznie z
osiągnięciem wymaganych parametrów dla transmisji TV w jakości HD,
b) dostawę z wymianą zamienników LED w zamian 135 szt. świetlówek tradycyjnych T8 36W ,
c) utylizację zdemontowanych opraw projektorowych oraz świetlówek,
d) pozostałe prace związane z prawidłową realizacją zadania.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w zał. nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

31532000-4 - Części lamp i opraw oświetleniowych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Cena oferty najkorzystniejszej przekracza kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

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: 1

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

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1084860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1084860,00 PLN
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