
Ogłoszenie nr 510218186-N-2020 z dnia 04-11-2020 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.: „Sukcesywna dostawa trumien do
pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z

podziałem na części”

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: 587369-N-2020

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 39008153600000, ul. Nowodworska  60,
59-220  Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 8566350, e-mail przetargi@lpgk.pl, faks 76 8566355.
Adres strony internetowej (url): https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Podmiot prawa publicznego

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
„Sukcesywna dostawa trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem
na części”

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
NZP/TZU/10/2020

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:

1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę trumien do pochówku i kremacji zmarłych oraz krzyży i obudów nagrobnych na potrzeby LPGK Sp.
z o. o. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną
lub więcej niżej wymienionych części zamówienia: 1)CZĘŚĆ NR 1 ZAMÓWIENIA – „Dostawa trumien do pochówków ziemnych”, 2)CZĘŚĆ NR 2
ZAMÓWIENIA – „Dostawa trumien drewnianych do kremacji”, 3|)CZĘŚĆ NR 3 ZAMÓWIENIA – „Dostawa trumien kartonowych do kremacji”,
4)CZĘŚĆ NR 4 ZAMÓWIENIA – „Dostawa krzyży i obudów nagrobnych”. 3.Wymagania środowiskowe. 1)DOTYCZY CZĘŚCI NR 1, 2 I 4
ZAMÓWIENIA: Zamawiający kierując się aspektami środowiskowymi wymaga, aby drewno wykorzystywane do produkcji trumien oraz krzyży,
palików i obudów nagrobnych pochodziło z upraw leśnych (odnawianie drzewostanu). 2)DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA: Zamawiający
kierując się aspektami środowiskowymi wymaga, aby tektura wykorzystywana do produkcji trumien kartonowych zawierała co najmniej 50%
włókien z makulatury. DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA - „Dostawa trumien do pochówków ziemnych”. RODZAJ ORAZ SZACUNKOWE
ILOŚCI TOWARU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (L.p. -Rodzaj towaru- Ilość [szt.]): TRUMNY DĘBOWE: 1.luksusowa- 120 szt.,
2.standard- 120 szt., 3.ekskluzywna- 50 szt., 4.standard dzielone wieko- 5 szt., 5.standard poszerzana lub przedłużona- 20 szt.; TRUMNY
SOSNOWE: 6.luksusowa- 250 szt., 87standard- 250 szt., 8.dzielone wieko- 10 szt., 9.standard poszerzana lub przedłużona- 30 szt.; TRUMNA
OPIEKA: 10.trumna opieka- 110 szt.; TRUMNY DO POCHÓWKU DZIECI: 11.trumna o dług. 40 cm- 20 szt., 12.trumna o dług. 60 cm- 20 szt.,
13.trumna o dług. 80 cm- 20 szt., 14.trumna o dług. 100 cm- 10 szt., 15.trumna o dług. 120 cm- 10 szt.; TRUMNY EKSHUMACYJNE:
16.trumna o dług. 40 cm- 30 szt., 17.trumna o dług. 60 cm- 40 szt., 18.trumna o dług. 80 cm- 40 szt., 19.trumna o dług. 100 cm- 20 szt.,
20.trumna o dług. 120 cm- 20 szt. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w
zależności od bieżącego zapotrzebowania. CHARAKTERYSTYKA TRUMIEN DĘBOWYCH, SOSNOWYCH I TRUMIEN-OPIEKA: Trumna – skrzynia
drewniana o przekroju sześciokątnym lub czworokątnym (sarkofag), wykonana z sezonowego, suchego jednolitego drewna liściastego (dąb)
lub iglastego (sosna) po pełnej obróbce stolarskiej, wytrzymująca obciążenie 150 kg. Powierzchnie zewnętrzne – malowane lakierem.
WYMIARY ZEWNĘTRZNE (WSZYSTKIE RODZAJE TRUMIEN): -długość ok. 200 cm, -szerokość ok. 50 cm u stóp i ok. 70 cm u wezgłowia
(trumny zwykłe), -szerokość ok. 70 cm na całej długości (sarkofag), -wysokość od ok. 40 cm do ok. 70 cm w zależności od modelu trumny
(np. typ: belgijski, hiszpański, amerykański). Zamawiający zastrzega prawo do zamówienia trumny o niestandardowych (innych niż określone
powyżej) wymiarach z zastrzeżeniem, iż cena zakupu takiej trumny będzie taka sama jak wskazana przez Wykonawcę w ofercie cena
jednostkowa dla danego typu trumny. WYTYCZNE ZAMAWIAJĄCEGO CO DO RODZAJÓW TRUMIEN DO POCHÓWKU (DĘBOWE, SOSNOWE):
Zamawiający wymaga, by dla każdego rodzaju trumien Wykonawca dysponował trzema różniącymi się od siebie modelami (np. typ: belgijski,
hiszpański, amerykański), wyjątek stanowi rodzaj trumny – OPIEKA, gdzie Zamawiający wymaga jednego modelu trumny. Rodzaje trumien-
LUKSUSOWA DĘBOWA: Okucia-Zbrojone – metalizowane, Lakier-Wysokowypełniający – poliester – efekt lustro, Klasa drewna (grubość
drewna)-Klasa I (grubość min. 20 mm); Rodzaje trumien-LUKSUSOWA SOSNOWA: Okucia-Zbrojone – metalizowane, Lakier-Połysk lub półmat
(ilość powłok min. 3), Klasa drewna (grubość drewna)-Klasa I (grubość min. 20 mm); Rodzaje trumien-EKSKLUZYWNA DĘBOWA: Okucia-
Metalowe (włącznie z krzyżem), Lakier-Wysokowypełniający – poliester – efekt lustro, Klasa drewna (grubość drewna)-Klasa I (grubość min.
20 mm); Rodzaje trumien-STANDARD DĘBOWA: Okucia-Malowane lub metalizowane, Lakier-Połysk lub półmat (ilość powłok, min. 2), Klasa
drewna (grubość drewna)-Klasa II; Rodzaje trumien-STANDARD SOSNOWA: Okucia-Malowane lub metalizowane, Lakier-Połysk (ilość powłok
min. 2), Klasa drewna (grubość drewna)-Klasa II; Rodzaje trumien-OPIEKA: Okucia-Malowane, Lakier-Zwykły (1 warstwa), Klasa drewna
(grubość drewna)--------------. KOLORY TRUMIEN (WSZYSTKIE RODZAJE TRUMIEN): -Orzech jasny i ciemny, -Mahoń jasny i ciemny, -Brąz
jasny i ciemny, -Naturalny kolor dębu. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE DLA TRUMIEN (WSZYSTKIE RODZAJE TRUMIEN): -Krzyż (z
wizerunkiem Chrystusa lub bez), -Wybicie atłasowe skrzyni górnej i dolnej, -Poduszka atłasowa, -Antaby łamane (minimum 4 szt.) – max
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: „Dostawa trumien do pochówków ziemnych”

udźwig 140 kg, -Wkręty metalowe ozdobne do łączenia wieka ze skrzynią, -Materiał ozdobny w skrzyni dolnej, -Materiał chłonny w skrzyni
dolnej (min. 5 cm grubości). CHARAKTERYSTYKA TRUMIEN DO POCHÓWKU DZIECI: Materiał-drewno miękkie, Wytrzymująca obciążenie 50
kg, Szerokość: ok 35 cm, Wysokość: ok 35 cm, Wyposażenie: -Krzyż (z wizerunkiem Chrystusa lub bez), -Wybicie atłasowe skrzyni górnej i
dolnej, -Poduszka atłasowa, -Antaby (minimum 4 szt) – dla trumien o długości 120 cm, -Wkręty metalowe ozdobne do łączenia wieka ze
skrzynią, -Materiał ozdobny w skrzyni dolnej, -Materiał chłonny w skrzyni dolnej (min. 5 cm grubości), -Kolor-biały, lakierowane.
CHARAKTERYSTYKA TRUMIEN EKSHUMACYJNYCH: Materiał- drewno (sosna kl. III, nielakierowane, surowe), Wytrzymująca obciążenie 150
kg, Szerokość: 70 cm (kształt prostokąta), Wyposażenie: -Krzyż plastikowy (z wizerunkiem Chrystusa lub bez), -Wybicie skrzyni dolnej,
-Wkręty do łączenia wieka ze skrzynią, -Antaby (minimum 4 szt.), -Materiał chłonny w skrzyni dolnej (min. 5 cm grubości). DOTYCZY CZĘŚCI
NR 2 ZAMÓWIENIA – „Dostawa trumien drewnianych do kremacji”, RODZAJ ORAZ SZACUNKOWA ILOŚĆ TOWARU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM
ZAMÓWIENIA (Rodzaj towaru -Ilość [szt.]): Trumna drewniana kremacyjna- 200 szt. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega
możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od bieżącego zapotrzebowania. CHARAKTERYSTYKA TRUMIEN DREWNIANYCH
KREMACYJNYCH: Materiał: drewno (sosna kl. III, nielakierowane, surowe), Wytrzymująca obciążenie 150 kg, Długość zewnętrzna: ok. 200
cm, Szerokość ok. 50 cm u stóp i ok. 70 cm u wezgłowia, Wysokość zewnętrzna: około 55 cm, Wyposażenie: -Krzyż plastikowy (z
wizerunkiem Chrystusa lub bez),-Wybicie atłasowe skrzyni dolnej, -Wkręty do łączenia wieka ze skrzynią, -Poduszka twarda atłasowa,
-Materiał chłonny w skrzyni dolnej (min. 5 cm grubości). Zamawiający zastrzega prawo do zamówienia trumny o niestandardowych (innych
niż określone powyżej) wymiarach z zastrzeżeniem, iż cena zakupu takiej trumny będzie taka sama jak wskazana przez Wykonawcę w ofercie
cena jednostkowa dla trumny o standardowych wymiarach. DOTYCZY CZĘŚCI NR 3 ZAMÓWIENIA - „Dostawa trumien kartonowych do
kremacji”, RODZAJ ORAZ SZACUNKOWA ILOŚĆ TOWARU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (Rodzaj towaru Ilość [szt.]): Trumna
kartonowa kremacyjna- 1000 szt. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w
zależności od bieżącego zapotrzebowania. CHARAKTERYSTYKA TRUMIEN KARTONOWYCH KREMACYJNYCH: Wykonana z wielowarstwowej
tektury zawierającej nieprzesiąkalny wkład powlekany folią, Wytrzymująca obciążenie 150 kg, Długość zewnętrzna: około 200 cm, Szerokość
zewnętrzna: około 55 cm, Wysokość zewnętrzna: około 30 cm. Zamawiający dopuszcza dostawę niezłożonych trumien kartonowych do
samodzielnego montażu. Zamawiający zastrzega prawo do zamówienia trumny o niestandardowych (innych niż określone powyżej)
wymiarach z zastrzeżeniem, iż cena zakupu takiej trumny będzie taka sama jak wskazana przez Wykonawcę w ofercie cena jednostkowa dla
trumny o standardowych wymiarach. DOTYCZY CZĘŚCI NR 4 ZAMÓWIENIA - „Dostawa krzyży i obudów nagrobnych”. RODZAJ ORAZ
SZACUNKOWE ILOŚCI TOWARU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA (L.p.-Rodzaj towaru -Ilość [szt.]): 1.Obramowanie pojedyncze- 700
szt., 2.Obramowanie podwójne- 35 szt., 3.Obramowanie małe- 30 szt., 4.Obramowanie grobu urnowego- 80 szt., 5.Krzyże- 1000 szt.,
6.Paliki- 20 szt. Podane ilości są szacunkowe. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przedmiotu zamówienia w zależności od
bieżącego zapotrzebowania. CHARAKTERYSTYKA KRZYŻY, PALIKÓW I OBUDÓW NAGROBNYCH. CHARAKTERYSTYKA KRZYŻY/PALIKÓW
NAGROBNYCH: -wysokość krzyża lub palika: 170 cm, -grubość: 2,5 cm, -rozpiętość ramion: 50 cm, -wykonane z drewna sosnowego,
-wszystkie krzyże/paliki powinny być lakierowane (min. 3 warstwy). CHARAKTERYSTYKA OBUDÓW NAGROBNYCH: -długość: 170 cm,
-szerokość w dole: 50 cm, -wysokość: 25 cm, -grubość listewek: 2 cm, -wykonane z drewna sosnowego, -wszystkie obudowy powinny być
lakierowane (min. 3 warstwy). CHARAKTERYSTYKA OBUDÓW NAGROBNYCH URNOWYCH: -długość: 50 cm, -szerokość w dole: 50 cm,
-wysokość: 25 cm, -grubość listewek: 2 cm, -wykonane z drewna sosnowego, -wszystkie obudowy powinny być lakierowane (min. 3
warstwy). KOLORY KRZYŻY/PALIKÓW I OBUDÓW NAGROBNYCH: -orzech jasny i ciemny, -mahoń jasny i ciemny, -brąz jasny i ciemny,
-naturalny kolor dębu.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 39296100-4

Dodatkowe kody CPV: 39296000-3

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: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 552654.38
Waluta PLN

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: „STOL-TRUM” Władysław Zygmunt Pęciak
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Biała 67
Kod pocztowy: 98-332
Miejscowość: Rząśnia
Kraj/woj.: łódzkie

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
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: „Dostawa trumien drewnianych do kremacji”

CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: „Dostawa trumien kartonowych do kremacji”

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: „Dostawa krzyży i obudów nagrobnych”

NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 499995.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 499995.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 576193.50
Waluta: PLN

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 55965.00
Waluta PLN

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: „TRUM-STOL” Wyrób Trumien Piotr Ibrom
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 10
Kod pocztowy: 47-120
Miejscowość: Żędowice
Kraj/woj.: opolskie

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 55350.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 55350.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 61500.00
Waluta: PLN

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:

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 3 zamówienia zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy
Pzp, zgodnie z poniższym uzasadnieniem. Uzasadnienie: W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę na część nr 3 zamówienia
złożył Wykonawca „STOL-TRUM” Władysław Zygmunt Pęciak, Biała 67, 98-332 Rząśnia (oferta nr 1), który zaoferował wykonanie
przedmiotowego zamówienia za kwotę 110.700,00 zł brutto. Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia wynosi 65.190,00 zł brutto. W związku z faktem, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w dniu 05.10.2020r. Przewodniczący Komisji Przetargowej zwrócił się do Kierownika Zamawiającego z
wnioskiem o zwiększenie kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (znak pisma: NZP/148/2020). Kierownik
Zamawiającego w dniu 05.10.2020r. nie wyraził zgody na zwiększenie w/w kwoty do wysokości odpowiadającej cenie najkorzystniejszej oferty
złożonej na część nr 3 zamówienia, co stanowi przesłankę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na część nr 3
zamówienia wskazaną w art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 162411.77
Waluta PLN

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
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IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: „TRUM-STOL” Wyrób Trumien Piotr Ibrom
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Chrobrego 10
Kod pocztowy: 47-120
Miejscowość: Żędowice
Kraj/woj.: opolskie

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 169051.20
Oferta z najniższą ceną/kosztem 169051.20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 174045.00
Waluta: PLN

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.
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