
 

Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 271942-2014 z dnia 2014-08-14 r. Ogłoszenie o 

zamówieniu - Kodrąb 

Przedmiot zamówienia jest dostawa umożliwiająca dostosowanie pomieszczeń (toalet) do 

potrzeb dzieci i personelu obejmująca m.in. : umywalki z półpostumentem, baterie do 

umywalek, miski ustępowe, podajnik na mydło, podajnik na papier... 

Termin składania ofert: 2014-08-22 

 

Kodrąb: Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Kodrębie 

cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych 
Numer ogłoszenia: 314260 - 2014; data zamieszczenia: 22.09.2014 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 271942 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Kodrębie, ul. 22 Lipca 7, 97-512 Kodrąb,  

woj. łódzkie, tel. 044 6819317, 6819325, faks 044 6819317, 6819325. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oddziałów 

przedszkolnych w Kodrębie cz.1- dostawa urządzeń sanitarnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  

Przedmiot zamówienia jest dostawa umożliwiająca dostosowanie pomieszczeń (toalet)  

do potrzeb dzieci i personelu obejmująca m.in. : umywalki z półpostumentem, baterie  

do umywalek, miski ustępowe, podajnik na mydło, podajnik na papier toaletowy, podajniki  

na ręczniki papierowe itp. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (oraz ilości) zawarty 

jest w Załączniku nr 7.  

Niniejsza dostawa jest tylko częścią zamówienia wynikającą z dostaw realizowanych  

w ramach projektu Radosne przedszkole w Kodrębie. Projekt został dofinansowany  

w ramach: Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał 

Ludzki.  

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=271942&rok=2014-08-14


 

Wartość tej części (dotyczącej sanitariatów) nie przekracza wartości o której jest mowa w art. 

4 pkt. 8 ustawy pzp.  

Wykonawca dostarczy sanitariaty przewidziane do zakupu w budżecie projektu, na rzecz 

prawidłowej realizacji w/w projektu. Rzeczy te przeznaczone są dla dzieci uczęszczających 

do przedszkola- powinny zatem uwzględniać wiek dzieci - 3-5 lat; powinny posiadać także 

odpowiednie atesty i certyfikaty zgodności z europejskimi normami oraz być w 100% 

bezpieczne dla dzieci.  

Przedmiot zamówienia ma być opakowany w sposób zabezpieczający go przed 

uszkodzeniem. Na Wykonawcy ciąży odpowiedzialność z tytułu uszkodzenia lub utraty 

przedmiotu umowy aż do chwili wydania Zamawiającemu w miejscu dostawy, potwierdzonej 

protokołem odbioru.  

Dostawę należy dostarczyć do Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Kodrębie.  

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że dostarczone egzemplarze nie spełniają 

wymagań Zamawiającego, Wykonawca winien wymienić je na inne spełniające te wymogi.  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawartyw Załączniku nr 7.  

Opisane w niniejszej SIWZ oraz jej załącznikach parametry przedmiotu zamówienia stanowią 

minimum techniczne i jakościowe wymagane przez Zamawiającego. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.41.00.00-7. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: tak, projekt/program: Dostawa jest realizowana w ramach projektu 

Radosne przedszkole w Kodrębie. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie 

nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.09.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

 

 



 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Firma TIMEX Krystyna Szafran, Konradów 8, 97-512 Kodrąb, kraj/woj. łódzkie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6886,18 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH  

Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 4312,08 

 Oferta z najniższą ceną: 4312,08 / Oferta z najwyższą ceną: 4312,08 

 Waluta: PLN. 

 

    Wójt Gminy Kodrąb 

          (-) 

mgr inż. Bożena Krawczyk 

 


