
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JÓZEFA WARSZEWICZA W PRÓSZKOWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000095041

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pomologia 11

1.5.2.) Miejscowość: Prószków

1.5.3.) Kod pocztowy: 46-060

1.5.4.) Województwo: opolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.5.7.) Numer telefonu: 77 4648070

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kierownik@pomologia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pomologia.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-db97435b-461e-11ed-9171-f6b7c7d59353

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

szkoła

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-db97435b-461e-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00448666/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-21 11:33

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00000742/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dobór, dostawa, zainstalowanie i podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z
zaprojektowaniem i wykonaniem jego posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00382634/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZSP.26.2.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dobór, dostawa, zainstalowanie i
podłączenie do rozdzielni Zamawiającego agregatu prądotwórczego wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem jego
posadowienia przy Zespole Szkół w Prószkowie.
Dostawa, montaż i uruchomienie agregatu prądotwórczego w obudowie zewnętrznej wyciszonej
Moc maksymalna min. 176 kW
Moc znamionowa min. 160 kW
Prąd znamionowy min. 289 A
Silnik i prądnica wyprodukowane w UE
Dostawa, montaż i uruchomienie systemu automatycznego załączania agregatu SZR
z uwzględnieniem odłączania na czas pracy agregatu części obwodów zasilających
SZR w wykonaniu zewnętrznym, wykonany i certyfikowany w EU
Wykonanie fundamentu dla posadowienia agregatu wykonanego wg. wytycznych producenta
Szkolenie z obsługi urządzeń dla przedstawicieli inwestora 
Olej napędowy na potrzeby rozruchu i szkoleń

4.5.3.) Główny kod CPV: 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 223860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 223860,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 223860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Elektra Instalacje Elektryczne i Odgromowe Krzysztof Klick
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7541410606

7.3.3) Ulica: Stawowa 11

7.3.4) Miejscowość: Prószków

7.3.5) Kod pocztowy: 46-060

7.3.6.) Województwo: opolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-21

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 223860 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-12-15
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