
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PAŃSTWOWE MUZEUM ETNOGRAFICZNE W WARSZAWIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016289130

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: KREDYTOWA 1

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-056

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ethnomuseum.pl

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

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
www.platformazakupowa.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe
instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

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:
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-350e87a1-b40a-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00121175/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-04-13 13:24

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

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00025056/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego na potrzeby działalności statutowej dla Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00121175/01 z dnia 2022-04-13

2022-04-13 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy



2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00109620/01

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 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: DC nr 6117/2021/01/TP/02/2022

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

4.3.) Wartość zamówienia: 254178,05 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu dostawczego do 3,5 tony (nie mniej) dla
Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie. Nowy samochód dostawczy do 3,5 tony (nie mniej) o nadwoziu typu
kabina osobowa z zabudową kontenerowo – izotermiczną na pojedynczych kołach osi tylnej. Specjalistyczny samochód
ciężarowy wykorzystywany będzie do bieżącej obsługi transportowej i zaopatrzenia instytucji kultury, w tym przy realizacji
różnych zadań statutowych (np. transportu elementów wystawienniczych, przewozu eksponatów, materiałów potrzebnych
do wykonania wystaw).

4.5.3.) Główny kod CPV: 34130000-7 - Pojazdy silnikowe do transportu towarów

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

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

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2019 ze zm.), dalej „ustawa Pzp” informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, bowiem nie złożono żadnej oferty.
Termin składania ofert upłynął 13 kwietnia o godzenie 10.00. Do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.
Wobec powyższego przesłanki z art. 255 pkt 1) ustawy Pzp w brzmieniu „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty”, zostały spełnione.
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