
Ogłoszenie nr 550083664-N-2020 z dnia 15-05-2020 r.

Lublin: Dostawa umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. - 2 części

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli

przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich

Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Straż Miejska Miasta Lublin, Krajowy numer identyfikacyjny

43268646000000, ul. Podwale  3 A, 20-117  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 466 50

00, e-mail sekretariat@986.pl, sm@lublin.eu, faks 81 466 50 01.

Adres strony internetowej (url): http://www.sm.bip.lublin.eu

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
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II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa umundurowania dla Straży

Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r. - 2 części

Numer referencyjny  SM-FN-AD.220.3.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu

technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu

do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie

jednemu wykonawcy:

2

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa

umundurowania dla Straży Miejskiej Miasta Lublin w 2020 r - 2 części wg wzorów określonych

przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania,

legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich) (Dz.U. z

1998.112.713 ze zm.) oraz wzorów umundurowania używanych przez pracowników

Zamawiającego tj. część 1 - kamizelki służbowe - 46 szt, część 2 - mundur specjalny: kurtka

specjalna - 25 szt, spodnie długie specjalne - 79 szt.

II.5) Główny Kod CPV: 18000000-9

Dodatkowe kody CPV:

18235400-9,

35812000-9
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II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości

zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wpłynął

żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i nie zostały złożone żadne

oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust1 pkt 2 ze względu na

ich niezgodność z opisem zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z

postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 

NAZWA: Kamizelki służbowe

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

FPH FURORA Bożenna Zielińska ,  ,  ul. Nowy Świat 38,  20-419,  Lublin,  kraj/woj.

lubelskie

CZĘŚĆ NR: 2 

NAZWA: Mundur specjalny: kurtka specjalna i spodnie długie specjalne
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NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

PHU MEGA-MASTER Sp.J. M.M. Marcinkowscy, L. Korfel ,  ,  ul. Powstańców 52, 

31-422,  Kraków ,  kraj/woj. małopolskie
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