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Ogtoszenie nr SO0127937-N-2019 z dnia 07-06-2018 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu: Zakup kopert papierowych C5 z sukcesywną dostawą do centrum
wydruku Sądu Apelacyjnego w szczecinie dla potrzeb sądów apelacji poznańskiej na rok 2018
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: 543800-N-2018

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA 1 ADRES:
Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Krajowy numer identyfikacyjny 481842400000, ul. ul. Trójpole 21,61693 Poznań, woj. wielkopolskie, państwo
Polska, tel. 61 8274500, 8274S88, e-mail przetargi2@poznan.sa.gov.pl, faks 618 226 420.
Adres strony internetowej (uri): http://www.poznan.sa.gov.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
iittp://www.poznan.sa.gov.pl

1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: sąd

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II. 1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup kopert papierowych CS z sukcesywną dostawą do centrum wydruku Sądu Apelacyjnego w szczecinie dla potrzeb sądów apelacji
poznańskiej na rok 2018
Numer refere ncyj ny(7dże// dotyczy);
ZP-373-02/18

11.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (\vidkość, zakres, rodzą]' i Hość dostały, iistug tub robót budowanych tub określenie
zapotrzebowania i wytnagań jaw przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę iub roboty budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kopert CS do Centrum Wydruku Sądu Apelacyjnego w Szczecinie dla potrzeb sądów
apelacji poznańskiej. Koszt transportu pokryje Wykonawca i wliczy w koszt dostawy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w
Załączniku nr 2 do SIWZ, Zamawiający wymaga 12 miesięczny gwarancji. Wykaz jednostek zamawiających oraz płatników stanowi Załącznik
nr 6 do SIWZ, Zamawiający zastrzega, że ilość i wartość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu o max. 50% umowy, a Wykonawcy
z tego tytułu nie będą przysługiwały żadne roszczenia. W przypadku niewyczerpania w całości zawartej umowy, na podstawie oświadczenia
Zamawiającego termin określany powyżej może ulec wydłużeniu, jednak na okres nie dłuższy niż 180 dni lub do wyczerpania wartości
umowy.

11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie

11.5) Główny Kod CPV: 30199230-1

SEKCJA III: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA: Zakup kopert papierowych C5 z sukcesywną dostawą do centrum wydruku
Sądu Apetacyjnego w Szczecinie na potrzeby sądów apelacji poznańkiej na rok 2018
IV.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/05/2018
IV,2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 136318.74
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
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: Kompania Biurowa $p. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Karczunkowska 19
Kod pocztowy: 02-871
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj.: mazowieckie
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Wykonawca jest małym/średnlm 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 164752.35
Oferta z najniższą ceną/kosztem 164752.35
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 164752.35
waluta: pin

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.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.
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