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Warszawa: Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego
70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja
idę do żłobka - III procedura
Numer ogłoszenia: 368710 - 2014; data zamieszczenia: 06.11.2014
OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Dostawy
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Żłobków m.st. Warszawy, ul. Belgijska 4, 02-511 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.
022 5652355, 5652350, faks 022 8450714 , strona internetowa www.zlobki.waw.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul.
Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka - III
procedura.
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i
dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata
wracają do pracy, a ja idę do żłobka - III procedura. CPV: 39.10.00.00-3 Meble Zamówienie będzie realizowane w
ramach projektu pn.: Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL; Priorytet I. Zatrudnienie i integracja
społeczna; Działanie 1.5 Wspieranie rozwiązań na rzecz godzenia życia zawodowego i rodzinnego)..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3.
II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA
Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki
1. Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych.
2. Uzasadnienie wyboru trybu
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli w
prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było
w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu, nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na
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podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne
warunki zamówienia nie zostały zmienione. Zamawiający ogłoszeniem o zamówieniu opublikowanym w BZP
pod numerem 219487 - 2014; data zamieszczenia: 16.10.2014 wszczął pierwsze postępowanie w trybie
przetargu nieograniczonego o udzielnie zamówienia (oznaczone numerem P58/10/2014), które zostało
unieważnione w części nr 2) Zakup i dostawa sofy do Żłobka nr 46 przy ul. Przybyszewskiego 70/72 w
Warszawie w ramach Projektu pt. Mama i tata wracają do pracy, a ja idę do żłobka dnia 24.10.2014 r. na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - w tej części nie została złożona żadna oferta do upływu terminu
wyznaczonego na składanie ofert. Następnie w dniu 24.10.2014 r. Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o
zamówieniu opublikowanego w BZP pod numerem 348342 - 2014; data zamieszczenia: 17.10.2014;
postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego (oznaczone numerem P56/10/2014), dodając
unieważnioną część nr 2 - które również zostało unieważnione w dniu 31.10.2014 r. na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 1 ustawy - w tej części nie została złożona żadna oferta do upływu terminu wyznaczonego na składanie
ofert. Wobec powyższego, w związku ze spełnieniem przesłanek określonych w art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki i
zamierza udzielić zamówienia Wykonawcy: Tradox Paweł Fijałkowski ul. Jana Śnieżyńskiego 52 20-706 Lublin,
którego oferta wpłynęła po upływie terminu składania ofert w postępowaniu P56/10/2014 i została zwrócona na
podstawie art. 84 ust. 2 ustawy PZP

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA
Tradox Paweł Fijałkowski, ul. Jana Śnieżyńskiego 52, 20-706 Lublin, kraj/woj. lubelskie.
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