
Ogłoszenie nr 550128840-N-2019 z dnia 26-06-2019 r. 
 

Białośliwie: Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w 
Gminie Białośliwie –zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD  
i kanału zasilającego III część zamówienia - zakup i dostawa kanału 

zasilającego 
 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej  
tak  
Nazwa projektu lub programu:  
Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie –zakup 
pomocy dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego 
 
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  
nie 
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania  
tak  
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiający 
powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:  
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, ul. 4 Stycznia 8, 89-340 
Białośliwie, reprezentowana przez Panią Zofię Boć-Sosnowską - dyrektor;  
na podstawie Pełnomocnictwa nr 28.2018 z dnia 06.12.2018 r. udzielonego przez 
Wójta Gminy Białośliwie. 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  
nie 
 
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych 
państw członkowskich Unii Europejskiej  
nie 
 
Informacje dodatkowe:   
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu, Krajowy 
numer identyfikacyjny 26624100000000, ul. ul. 4 Stycznia  8, 89-340  Białośliwie, 
woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. (67) 287 50 19, e-mail bialosliwieszp@wp.pl, 
faks (67) 287 50 19.  
Adres strony internetowej (url): www.szpbialosliwie.pl  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: szkoła publiczna 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Klucz do 
kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w Gminie Białośliwie –zakup pomocy 
dydaktycznych, sprzętu ICT/AGD i kanału zasilającego III część zamówienia - zakup i 



dostawa kanału zasilającego  
Numer referencyjny  SPB.260.2.2019  
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono 
dialogu technicznego 
 
II.2) Rodzaj zamówienia  
Dostawy 
 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  
Zamówienie podzielone jest na części:  
Nie 
 
 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość 
dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: zakup i dostawa kanału zasilającego – 
1 szt., pożądane wymiary: wysokość ok. 900 mm. Szerokość ok. 600mm. ; kanał 
wyposażony w 6 zlewów chemoodpornych (1 dla nauczyciela o wymiarach 
pożądanych 350x350mm) z instalacją wodno-kanalizacyjną i bateriami wodnymi. 
II.5) Główny Kod CPV: 39180000-7  
 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o 
wartości zamówienia): 
Wartość bez VAT: 13000  
Waluta:  
PLN 
 
SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) Tryb udzielenia zamówienia: 
Zamówienie z wolnej ręki 
III.2) Podstawa prawna  
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ustawy Pzp.  
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  
W trybie przetargu nieograniczonego Klucz do kompetencji-wsparcie kształcenia 
ogólnego w Gminie Białośliwie-zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu 
ICT/AGD i kanału zasilającego, Znak sprawy: SPB.260.2.2019 na część III 
zamówienia nie wpłynęła żadna oferta. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu, 
prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu 
ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały 
odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem 
przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a 
pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. 
 



SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
CZĘŚĆ NR: 3    
NAZWA: zakup i dostawa kanału zasilającego 
 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 
UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  
Fabryka Pomocy Naukowych sp. z o. o.,  sklep@fpnnysa.com.pl,  48-300 Nysa ul. 
Słowiańska 7,  48-300,  Nysa,  kraj/woj. opolskie  
 


