
Ogłoszenie nr 510264553-N-2019 z dnia 04-12-2019 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie: Przetarg nieograniczony na
dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie

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: 618907-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540240782-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Miejska Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Krajowy numer identyfikacyjny
43231842000000, ul. Peowiaków  12, 20-007  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466
62 00, e-mail przetarg@mbp.lublin.pl, faks 81 466 62 49.
Adres strony internetowej (url): www.mbp.lublin.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przetarg nieograniczony na dostawę prasy w 2020 roku do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H.
Łopacińskiego w Lublinie

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:

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa prasy określona we Wspólnym Słowniku Zamówień
(CPV) kodem 22200000-2 wydanej przez firmy wydawnicze za rok 2020, (od nr 1/2020 do
ostatniego numeru z roku 2020), 149 pozycje prasy w 906 egzemplarzach. II. Ilość tytułów
wydawnictw prasowych oraz ilość egzemplarzy, które oferent winien dostarczyć Zamawiającemu
w ciągu 2020 roku powinna odpowiadać Specyfikacji technicznej zamówienia stanowiącej
załącznik nr 5 do SIWZ oraz być zgodna z poszczególnymi pozycjami określonymi w Kosztorysie
ofertowym stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. III. Zamawiający zastrzega sobie możliwość
zmian co do ilości tytułów dostarczanych wydawnictw prasowych spowodowanej zmienną

sytuacją na rynku czytelniczym. O każdej planowanej zmianie Wykonawca zostanie
powiadomiony przynajmniej na 14 dni przed rozpoczęciem kwartału, w którym ma nastąpić
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zmiana. Powyższa zmiana będzie dla Wykonawcy wiążąca i będzie miała odzwierciedlenie w
fakturze i rozliczeniach finansowych. IV. Przedmiotem zapłaty należności mogą być egzemplarze
wydawnictw prasowych dostarczone w terminie stosownie do momentu wydania.V.Zamówienia
należy realizować poprzez dostawę prasy do właściwych punktów odbioru (załącznik nr 6 do
SIWZ) na terenie miasta Lublina. Dostawa do wspomnianych punktów odbioru wkalkulowana
jest w cenę oferty i Wykonawca nie może żądać z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.VI.
Zamawiający żąda egzemplarzy wydawnictw prasowych o właściwych pod względem jakości
standardach, bez wad i pomyłek wydawcy a także uszkodzeń mechanicznych.VII.W przypadku
stwierdzenia przez Zamawiającego wadliwych egzemplarzy Wykonawca winien wymienić je na
inne nie posiadające wad, bądź zwrócić Zamawiającemu ich równowartość pieniężną.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV:  22200000-2

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: 04/12/2019
IV.2) Całkowita warto ść zamówienia

Wartość bez VAT 207595.63
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
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: GARMOND PRESS S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lubicz 3
Kod pocztowy: 31-034
Miejscowość: Kraków
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
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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/ WARTO ŚCI ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ O OFERTACH Z NAJNI ŻSZĄ I NAJWY ŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 159432.63
Oferta z najniższą ceną/kosztem 159432.63
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 177998.84
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 B EZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę

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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