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Gmina Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A,  NIP  602 -00-17 -490   tel. 15 8794304, fax. 15 8794342,   E-mail: sekretariat@jezowe.pl, www.jezowe.biuletyn.net 

 

Ogłoszenie nr 500255679-N-2018 z dnia 24-10-2018 r.  

 

Gmina Jeżowe: Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym 

minimum 1000 litrów dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie 

 

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: 623104-N-2018  

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

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

Informacje dodatkowe:  
Zadanie współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest 

Ministerstwo Sprawiedliwości.  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Gmina Jeżowe, Krajowy numer identyfikacyjny 83040941300000, ul. Jeżowe  , 37430   Jeżowe, woj. 

podkarpackie, państwo Polska, tel. 158 794 304, e-mail jezowe@pro.onet.pl, faks 158 794 304.  

Adres strony internetowej (url): www.jezowe.biuletyn.net  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Dostawa lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze zbiornikiem wodnym minimum 1000 litrów dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

ZP 271.22.2018  

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 fabrycznie nowego lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze 

zbiornikiem wodnym min. 1000 litrów dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Narcie. Zadanie 

współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo 
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Sprawiedliwości. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać wszystkim cechom określonym w SIWZ 

być fabrycznie nowy i zgodny z obowiązującymi normami, Samochód ratowniczo-gaśniczy musi posiadać 

świadectwo dopuszczenia na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 

z 2007 r. Nr 143 poz. 1002), zmienionego rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 

553), Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SIWZ – Specyfikacja techniczna samochodu. 

oraz załącznik nr 5A do SIWZ - Opis techniczny wyposażenia. Termin wykonania zamówienia: 06 

Grudzień 2018 r. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w rozumieniu art. 

2 pkt 6 Pzp. lub zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

3.Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp. 

4.Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia. 5.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 6.Zamawiający nie 

przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 Ustawy Pzp. 7. Zamawiający nie wymaga ani nie 

dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów 

elektronicznych do oferty. 8.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 9. 

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, wskazuje 

obowiązkowo firmy podwykonawców zgodnie z art. 36b ustawy Pzp.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 34144210-3 

 

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  

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19/10/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 270731.70  

Waluta zł  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: Przedsiebiorstwo Wielobranżowe Bibmot Sp.j  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Drzewieckiego 1  

Kod pocztowy: 39-300  

Miejscowość: Mielec  

Kraj/woj.: podkarpackie  
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Wykonawca jest małym/średnim 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 328860  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 328860  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 333000  

Waluta: zł  

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.  

  

 


