
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Dziecka

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 016387630

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Chocimska 6

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-791

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 22 583 66 00

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: przetarg@brpd.gov.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brpd.gov.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ
kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Ochrona praw dzieci

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-932ad7a5-c540-11ec-aa46-6a814e8de928

2.3.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00134990/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2022-04-26 11:34

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00026359/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka

2.9.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.10.) Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA III – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

3.2.) Numer referencyjny: BRPD/ZP/17/2022

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie
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3.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

3.5.) Wartość zamówienia: 345878,00  PLN

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu osobowego, wyprodukowanego nie
wcześniej niż w 2021 roku, spełniającego wszystkie postawione wymagania minimalne opisane w SWZ i jej załącznikach.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia. W ramach
przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć samochód na własny koszt do siedziby Zamawiającego w
Warszawie ul. Chocimska 6 za pomocą autotransportera lub lawety, w godzinach pracy Zamawiającego tj. 8.00 – 16.00 w
dni robocze od poniedziałku do piątku.Wykonawca w ramach zamówienia zapewni gwarancję na dostarczony samochód:
min. 24 miesięcy gwarancji mechanicznej (na prawidłowe działanie samochodu, w tym części mechaniczne, elektryczne,
elektroniczne pojazdu) z limitem 100 000 kilometrów, min. 24 miesięcy gwarancji na powłoki lakiernicze oraz min. 10 lat na
perforację nadwozia – począwszy od dnia protokolarnego odbioru pojazdu. Dla Wykonawcy, który zaoferuje dłuższy okres
gwarancji mechanicznej, wiążący będzie okres gwarancji określony w ofercie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest
wykonać dostawę w maksymalnym terminie 60 dni od dnia podpisania umowy. Dla Wykonawcy, który zaoferuje krótszy
termin dostawy, wiążący jest termin dostawy zaoferowany przez Wykonawcę.

3.10.) Główny kod CPV: 34110000-1 - Samochody osobowe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

34100000-8 - Pojazdy silnikowe

SEKCJA IV TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

4.1.) Tryb udzielenia zamówienia/ wraz z podstawą prawną:
Zamówienie udzielane jest w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 2 ustawy

4.2.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki:
W postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym na Dostawę samochodu osobowego dla Biura Rzecznika
Praw Dziecka, zgodnie z art. 275 pkt. 1 uPzp, ogłoszonym w BZP nr 2022/BZP 00100386/01 z dnia 2022-03-28 nie złożono
żadnej oferty i postępowanie to zostało unieważnione zgodnie z art. 255 pkt. 1 uPzp, Ogłoszenie o wyniku postępowania nr
2022/BZP 00111582/01 z dnia 2022-04-06. Zamawiający udziela zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki na Dostawę
samochodu osobowego dla Biura Rzecznika Praw Dziecka zgodnie z art. 305 pkt. 2 uPzp, bowiem w postępowaniu
prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w
istotny sposób zmienione.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
ocds-148610-cd299b25-ae82-11ec-baa2-b6d934483bfb

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:

5.1.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców
ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):
"FRANK-CARS" Sp. z o. o.

5.1.2.) Ulica: ul. JAGIELLOŃSKA 147/151

5.1.3.) Miejscowość: Częstochowa

5.1.4.) Kod pocztowy: 42-200

5.1.5.) Województwo: śląskie

5.1.6.) Kraj: Polska

SEKCJA VI NFORMACJE DODATKOWE

Informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania, w tym projektowane postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały Zaproszeniu do negocjacji w trybie
zamówienia z wolnej ręki- SWZ.
Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/6e44bf78-913a-497c-b6e2-
e8cbe475d0ae
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