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Ogłoszenie nr 500024816-N-2018 z dnia 02-02-2018 r.
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej: Dostawa urządzeń poligraficznych
dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno – Mechanicznych w
Katowicach". Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi
priorytetowej: XII. Infrastruktura edukacyjna dla działania: 12.2. Infrastruktura kształcenia
zawodowego dla poddziałania: 12.2.1. Infrastruktura kształcenia zawodowego - ZIT
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 504406-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. A. Krajowej, Krajowy numer identyfikacyjny
69549100000, ul. ul. Armii Krajowej 84, 40671 Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel.
322 028 463, e-mail dyrekcja@zspm.pl, faks 322 014 881.
Adres strony internetowej (url): http://zspm.pl/bip
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZSPM-35/ZP/EFRR/2018
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa urządzeń poligraficznych dla Zespołu Szkół
Poligraficzno-Mechanicznych. 1) Trymer format A3 – 2 sztuki 2) Trymer do druków
wielkoformatowych min. 1370mm – 1 sztuka 3) Zgrzewarka do graficznych wydruków
wielkoformatowych- zgrzewarka do plandek, banerów, siatek mesh oraz innych
termoplastycznych tkanin technicznych - 1 sztuka 4) Laminator do wydruków
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wielkoformatowych min. 1370 mm - 1 sztuka 5) Bigówka – zakres formatów papieru od 105 x
148 mm do 375 x 1050, sterowanie prac -panel dotykowy, system pobierania arkuszypodciśnieniowy podajnik- 1 sztuka Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w
załączniku nr 1 do siwz -specyfikacja techniczna. Urządzenia powinny być fabrycznie nowe,
nieużywane, rok produkcji nie wcześniejszy niż 2016 2) W cenie ofertowej należy uwzględnić
koszty transportu przedmiotu zamówienia do wskazanej siedziby Zamawiającego oraz koszty
montażu urządzeń. Dostarczone urządzenia powinny być skręcone (zmontowane) przez
wykonawcę. W przypadku konieczności dokonania montażu przez zamawiającego, zamawiający
obciąży kosztami montażu wykonawcę. 3) Szczegółowy zakres dostaw określa: a) Załącznik nr 1
do siwz b) Istotne postanowienia umowne / projekt umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ)
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 42991100-0
Dodatkowe kody CPV: 42991200-1

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy pzp – cena najkorzystniejszej
oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
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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