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Ogłoszenie nr 500021687-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.

Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
na dostawę instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i
błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki
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
Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500235-N-2018 z dnia 2018-01-05
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
tak
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Zamawiający: Województwo Mazowieckie ul. Jagiellońska 26 03-719 Warszawa NIP: 1132453940 Jednostka realizująca projekt/Odbiorca
faktury/Płatnik faktury: Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych ul. Sułkowskiego 11 05-400 Otwock
I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych, Krajowy numer identyfikacyjny 14214851100000, ul. ul. Sułkowskiego 11, 05400 Otwock, woj.
mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 779 26 94, e-mail r.belina@parkiotwock.pl, faks 22 779 26 94.
Adres strony internetowej (url): www.parkiotwock.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i
błotnego oraz ryb: strzebli błotnej i różanki
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
MZPK/221/10/2017-18
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 instalacji i wyposażenia wraz z montażem do wylęgarni raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb:
strzebli błotnej i różanki w ramach projektu Ochrona bioróżnorodności w mazowieckich parkach krajobrazowych, zadanie nr 1 Czynna ochrona
raków: szlachetnego i błotnego oraz ryb: różanki i strzebli błotnej realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) - sprzęt nowy, nieużywany, z gwarancją, w
podziale na dwie części: Część 1: dostawa instalacji wylęgarni wraz z montażem w pomieszczeniu wylęgarni Część 2: dostawa wyposażenia
wraz z montażem w budynku wylęgarni,
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 39000000-2
Dodatkowe kody CPV: 38000000-5, 33793000-5, 38500000-0, 15710000-8, 15711000-5, 39180000-7, 42513000-5, 42513100-6,
24000000-4, 34522500-7, 39515410-2, 39515420-5

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
CZĘŚĆ NR: 1
NAZWA: dostawa instalacji wylęgarni wraz z montażem w pomieszczeniu wylęgarni
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp - Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła oferta na realizację zamówienia.
CZĘŚĆ NR: 2
NAZWA: dostawa wyposażenia wraz z montażem w budynku wylęgarni
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp - Do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła oferta na realizację zamówienia.
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
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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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