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Warszawa: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników Zespołu
Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające
Numer ogłoszenia: 400880 - 2014; data zamieszczenia: 05.12.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

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.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla pracowników
Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające.
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa ubrań roboczych dla
pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.39.30.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:
Zamówienie w części będzie realizowane dla Żłobka nr 49 w Warszawie w ramach projektu pn.: Mama i tata
wracają do pracy, a ja idę do żłobka przy ul. 6 Sierpnia 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.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.11.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
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Gate 2 Success Łukasz Łazarewicz, ul. Bonifacego 74 lok. 116, 02-936 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 9104,91 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 11199,04
Oferta z najniższą ceną: 11199,04 / Oferta z najwyższą ceną: 11199,04
Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo
zapytania o cenę
1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia
jest zgodne z przepisami.
Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
zgodnie z którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielania, w okresie 3 lat
od udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług zamówień uzupełniających,
stanowiących nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego i polegających na potworzeniu tego
samego rodzaju zamówień, jeżeli zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu
nieograniczonego lub ograniczonego, a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o
zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.
Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego obejmującego wykonanie i dostawa ubrań
roboczych dla pracowników Zespołu Żłobków m.st. Warszawy - zamówienie uzupełniające. Przedmiotowe
zamówienie uzupełniające: 1) zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego:
Gate 2 Success Łukasz Łazarewicz (umowa nr 47/2014, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w
BZP pod numerem: 131930 - 2014; data zamieszczenia: 17.04.2014), 2) zamówienia uzupełniające zostały
przewidziane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w BZP pod nr 93620 - 2014; data
zamieszczenia: 19.03.2014 r. przetarg nieograniczony, ogłoszenie zmienione ogłoszeniem opublikowanym w
BZP pod nr nr 95530 - 2014, data zamieszczenia 20.03.2014), 3) polega na powtórzeniu usług objętych
zamówieniem podstawowym dla nowych pracowników Zamawiającego i jest zgodne z przedmiotem tego
zamówienia, 4) stanowi 4,65 % wartości zamówienia podstawowego (wartość szacunkowa zamówienia
uzupełniającego: 9.101,48 zł, wartość szacunkowa zamówienia podstawowego: 195.604,07 zł - łącznie
udzielono zamówień uzupełniających stanowiących 10,96 % wartości szacunkowej zamówienia
uzupełniającego - pierwsze zamówienie uzupełniające: oznaczenie postępowania P34/09/2014 - ogłoszenie o
udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 302030-2014 data zamieszczenia 10.09.2014 na kwotę
szacunkową 12.334,51 zł - co stanowi 6,31 % wartości szacunkowej zamówienia podstawowego).
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