Ogłoszenie nr 510258018-N-2019 z dnia 28-11-2019 r.
Gmina Ścinawa: Zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną dla
dziecie i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa
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:
nie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Ścinawa, Krajowy numer identyfikacyjny 39064756400000, ul. Rynek 17, 59330 Ścinawa, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 76 7400225, 76 7400245, e-mail
plinda@scinawa.pl, faks 76 7400201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.umigscinawa.dolnyslask.pl/index.php?idmp=4&r=r
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup biletów miesięcznych na powiatową komunikację publiczną dla dziecie i młodzieży
zamieszkałej na terenie Gminy Ścinawa
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.12.2019
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:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż biletów miesięcznych komunikacji na powiatową
komunikację publiczną na terenie Powiatu Lubińskiego zgodnie z zamówieniem biletów
zgłoszonym przez Gminę oraz specyfikacją karty. Dostarczenie przez PKS w cyklach
miesięcznych rozpoczynając od października 2019 hologramów na powiatową komunikację
publiczną obowiązujących na terenie powiatu lubińskiego.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 34980000-0

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie z wolnej ręki
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 03/10/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 159367.50
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
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
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 139932.44
Oferta z najniższą ceną/kosztem 139932.44
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 139932.44
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 67 na podstawie art. 1 lit 1a 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.
Z uwagi na przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze usługa ta może być świadczona

tylko przez jednego wykonawcę. Gmina Ścinawa uchwałą nr XXX/191/2016 w dniu 31
października 2016 r. przystąpiła do Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Ścinawa. Zgodnie z zapisami tego programu realizacja
programu będzie następowała poprzez zakup przez Gminę Ścinawa miesięcznych imiennych
biletów obowiązujących w powiatowej komunikacji publicznej na terenie Powiatu
Lubińskiego, w tym Gminy Ścinawa, dystrybuowanych przez wybranego przez Powiat
Lubiński operatora. Od 1 lipca 2016 r. transport publiczny na terenie powiatu lubińskiego
organizowany jest przez Powiat Lubiński. W wyniku przeprowadzonego przez Powiat
Lubiński postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyborze najkorzystniejszej
oferty, świadczenie usług wykonuje Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubinie
S.A. z siedzibą w Lubinie (59-300) przu ul. Ścinawskiej 22.

