19.11.2020

Ogłoszenie nr 510232532-N-2020 z dnia 19-11-2020 r.
Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu : Dostawa
jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej z
psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
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: 611278-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Ochotnicza Straż Pożarna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego we Wrocławiu , Krajowy
numer identyfikacyjny 93300862800000, ul. Wierzbowa 14, 50-056 Wrocław, woj.
dolnośląskie, państwo Polska, tel. +48607550998, e-mail naczelnik@jrs.wroclaw.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.psyratownicze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający udzielający zamówień, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa jednego samochodu typu BUS do przewozu 9 ratowników grupy poszukiwawczoratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
JRS/1/2020
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 jednego samochodu typu BUS do przewozu 9
ratowników grupy poszukiwawczo-ratowniczej z psami ratowniczymi o dopuszczalnej masie
całkowitej do 3,5 t. zgodnei z wymaganiami opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV: 34115200-8, 34114000-9
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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:
Podstawa: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP Przyczyna: Brak możliwości skutecznego złożenia
oferty w przedmiotowym postępowaniu za pomocą platformy ePUAP.
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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