
Ogłoszenie nr 1058 - 2017 z dnia 2017-01-03 r.  
Mikołów: Zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w 

Mikołowie 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -  

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego  
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: 322089 - 2016 z dnia 2016-10-12 r. 
 
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: Żłobek Miejski im. Tadeusza Więcka, krajowy numer identyfikacyjny 
24108039200000, ul. Ul. Krakowska  30, 43190   Mikołów, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 
323273027, faks 323273027, e-mail zlobek@mikolow.pl 
Adres strony internetowej (URL): http://zlobek.mikolow.eu/ 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej  
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:  
Zakup i dostawa odzieży roboczej do Żłobka Miejskiego im. Tadeusza Więcka w Mikołowie 
Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):  
PN-6/2016/ŻM 
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:  
1. Półbuty zawodowe robocze bez metalowego podnoska ; cholewka ze skóry zamszowej; 
podeszwa z gumy, antypoślizgowe , antyelektrostatyczne Rozmiar - długość stopy 27,5 cm – 
42; 1 sztuka 2. Koszulki T-shirt ; gramatura min 140-295; wysokiej jakości niekurczliwa 
dzianina 100% bawełny lub z 3% domieszką elastanu; kolor granatowy ; rozmiar XXL, 2 
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sztuki 3. Bluza robocza polarowa 100% poliester, gramatura min 470g, kolor: granatowy , 
rozmiar obwód pasa: 124 cm , obwód klatki piersiowej 124 cm , długość pleców 74 cm, 1 
sztuka 4. Spodnie robocze ogrodniczki - materiał 65% poliester, 35% bawełna, materiał 
wzmocnień oxford +PU, gramatura min 260g/m2 , mocny i zwarty splot; dodatkowo 
wzmocnione na kolanach i wszystkich kieszeniach; dziewięć funkcjonalnych kieszeni (2 z 
tyłu na rzepy, 2 z boków klasyczne, dwie z boku na lewej nogawce na rzepy, na kolanach na 
wkładki nakolannikowe, na telefon); możliwość regulacji w pasie oraz w długości szelkami 
dodatkowo końcówka do przypięcia kluczy; ściągacz w pasie z tyłu; rozmiar : odwód pasa 
114-120 cm , odwód klatki piersiowej 120-124 cm,wzrost 176 cm – 1 sztuka 5. Rękawice 
robocze dzianina nakrapiana wykonane z poliestru i bawełny o gramaturze min 
400g,nakropienie PVC 120g na wewnętrznej części dłoni . Rozmiar: 9 ,pakowane po 12 par 
w opakowaniu zbiorczym - 3 opakowania 
II.4) Informacja o częściach zamówienia: 
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie  
 
II.5) Główny Kod CPV: 18100000-0 
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: 02/11/2016 
IV.2 Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT288 
Walutapln 
 
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert1 
w tym  
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1 
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej:  
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 
Europejskiej:  
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  
 
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  
nie  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Usługowo- Handlowe "Basia" Barbara Kucharska,  
noniaki@basia.info.pl,  Sady 4 ,  97-532 ,  Żytno,  kraj/woj. łódzkie 
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak  
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 307 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 307 
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 307 
Waluta: pln 
 



IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 
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.  
 

 


