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Ogłoszenie nr 355412 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.

Warszawa: Oznaki identyfikacji indywidualnej policjanta
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zawarcia umowy ramowej
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Nazwa projektu lub programu
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 335724
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie
Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich
Unii Europejskiej
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw
członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Stołeczna Policji, krajowy numer identyfikacyjny 1212648200000, ul. ul.
Nowolipie 2, 00150 Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 22 6038608. 6037691, faks
226 037 642, e-mail zamowienia@ksp.policja.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w
przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja
w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na
rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Oznaki identyfikacji indywidualnej policjanta
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
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:
Postępowanie prowadzone jest w celu zawarcia umów ramowych na dostawy oznak identyfikacji
indywidualnej policjanta. Dostarczane oznaki w ramach umów wykonawczych mają być: a) fabrycznie nowe,
wolne od wad uniemożliwiających ich użycie zgodnie z przeznaczeniem, b) w ilości zgodnej ze wskazaną w
zaproszeniu, zgodne z parametrami techniczno-użytkowymi opisanymi w załączniku nr 1 do SIWZ, c) w
pojedynczych foliowych opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniami oraz wpływem czynników
zewnętrznych. Opis przedmiotu zamówienia: Srebrna gwiazda ośmioramienna o średnicy 7,5 cm wykonana z
metalu z umiejscowioną w części środkowej stylizowaną wstęgą koloru niebieskiego. Na wstędze cyfry
określające numer identyfikacyjny policjanta. Nad wstęgą napis POLICJA. Oznaka identyfikacji Policjanta
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składa się z następujących elementów: - części zasadniczej w kształcie gwiazdy ośmioramiennej wykonanej
z blachy mosiężnej M63 pokrytej warstwą srebra oksydowanego, posiada na gładkim tle stały (wklęsły)
napis POLICJA w kolorze czarnym - wstęga w formie nakładki z możliwością wymiany w kolorze niebieskim
(kolor otoku czapki garnizonowej), cyfry w kolorze srebrnym. Cała wstęga pokryta przezroczystą emalią.
Nakładka z częścią zasadniczą (gwiazdą) jest połączona na stałe przy użyciu kleju lub przez trwalsze
mocowanie czyli lutowanie. - złagodzenie ostrych krawędzi wykroju oznaki w celu zabezpieczenia przed
uszkodzeniem umundurowania - mocowanie oznaki: na dwa bolce z gwintem i nakrętki – lutowane na lut
srebrny (lub zgrzane dwa wkręty M3, gwiazda na tylnej części posiada znak wytwórcy), dodatkowo
wykonana zapinka – wsuwka mocowana na ww. bolcach umożliwiająca różne warianty zaczepienia oznaki
do przedmiotów umundurowania. Wsuwka wykonana jest z blachy sprężynującej poniklowanej. - masa
oznaki wynosi 0,050 – 0,055 kg.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 35260000-4
Dodatkowe kody CPV:

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/11/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT173500
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert1
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:
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
D`Oro Metaloplastyka Grawerstwo Krzysztof Smus , doro-plastyka@o2.pl, ul. Rokicińska 142,
92-412, Łódź, kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 213405.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 201105.00
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 201105.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
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podwykonawcy/podwykonawcom
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 na podstawie art. ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie
zamówienia jest zgodne z przepisami.
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