Ogłoszenie nr 500007873-N-2017 z dnia 03-08-2017 r.
Dom Pomocy Społecznej: Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego w okresie od lipca 2017 r
do czerwca 2018 r
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 547226-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej, Krajowy numer identyfikacyjny 23085381300000, ul. ul.
Chłopska 1, 58520 Janowice Wielkie, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 0-75 7515213,
7528118, e-mail gkrawiec@dpsjanowicewielkie.pl, faks 0-75 7528134.
Adres strony internetowej (url): dpsjanowicewielkie.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywne dostawy pelletu drzewnego w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2018 r
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:
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pelletu drzewnego wraz z transportem i
rozładunkiem do silosów, przy kotłowni w Domu Pomocy Społecznej w Janowicach
Wielkich ul. Chłopska 1, w okresie od lipca 2017 r do czerwca 2018 r , w ilości około 240 ton
w całym okresie obowiązywania umowy. o parametrach nie gorszych niż: - Rodzaj paliwa
pellet z drewna - Wartość opałowa nie mniejsza niż 18 [MJ/kg] - Gęstość średnia 600 [kg/m3]
- Temperatura zapłonu >200 [°C] - Wilgotność <10 % - Zawartość popiołu <1,5% Zawartość siarki < 0,08% - Zawartość chlorków < 0,039
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 10125000-5
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
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) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

