
Ogłoszenie nr 500155351-N-2018 z dnia 04-07-2018 r.

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku: Dostawa elementów infrastruktury w postaci zadaszenia
scenicznego, systemu nagłośnienia i oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa w

Serocku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak

Nazwa projektu lub programu

operacja objęta dofinansowaniem w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych

przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego

Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze 2014-2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak

Numer ogłoszenia: 553043-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Krajowy numer identyfikacyjny 36046747200000, ul. ul.

Pułtuska  35, 05140   Serock, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 782 80 70, e-mail

adam@kultura.serock.pl, faks 22 782 80 71.

Adres strony internetowej (url): www.kultura.serock.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: samorządowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa elementów infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego, systemu nagłośnienia i oświetlenia

scenicznego na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

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 jest dostawa elementów infrastruktury technicznej obejmującej zadaszenie

sceniczne, system nagłośnienia oraz oświetlenia scenicznego na potrzeby Centrum Kultury i Czytelnictwa w

Serocku w następujących częściach: A.1 Zadaszenie estradowe o wym. min. 5X6m. z osłonami bocznymi.

Obejmujące dostawę zadaszenia scenicznego opartego na konstrukcji z kratownic aluminiowych i

wymiarach nominalnych (głęb. x szer.) [m]: 5,0 x 6,0.podparte na czterech słupach mocowanych do podstaw

z rozkładanymi podporami. Całość dachu pokryta trudno zapalnym materiałem plandekowym. Zadaszenie

uzupełnione dedykowanymi osłonami bocznymi i tylną chroniącymi przed niekorzystnymi warunkami

atmosferycznymi w ilości 80m2, w tym dwie osłony boczne o wym. 5,0m.X5,0m. oraz jedna osłona tylna o

wymiarach 6,0X5,0m. B.1 Zestaw nagłośnienia liniowego wraz z dedykowanymi ramami montażowymi i
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: A.1 Zadaszenie estradowe o wym. min. 5X6m. z

osłonami bocznymi.

okablowaniem. Aktywny zestaw modułowego systemu nagłośnienia liniowego obejmujący 8szt. kolumn

głośnikowych wysoko / średniotonowy o mocy min. 700W oraz 4 szt. kolumn głośnikowych niskotonowych

o mocy min. 700W wraz z przewodami zasilającymi typu PowerCon oraz dedykowanym systemem ram do

montażu zestawu głośników. B.2 Zestaw nagłośnienia – uniwersalny, aktywny system monitorowy. Zestaw

4szt. aktywnych kolumn głośnikowych o łącznej mocy 2000W umożliwiających zastosowanie jako monitor

sceniczny (odsłuch) lub samodzielny system nagłośnienia, wyposażonych w wbudowany procesor DSP. B.3

Rozdzielnie elektrycznej w skrzyni transportowej rack (case). Rozdzielnia elektryczna przystosowana do

napięcia 380-400V (16A – 1 szt. Rozdzielnia elektryczna przystosowana do napięcia 380-400V (32A), - 1

szt. Skrzynia transportowa rack (case) – 1 szt. B.4 Cyfrowy mikser audio z dedykowanym stagebox’em w

skrzyniach transportowych oraz przewodem sygnałowym (Cat.6a) Cyfrowy mikser audio wraz z

rozszerzeniem typu stagebox, dedykowanymi skrzyniami transportowymi oraz przewodem sygnałowym

audio na bębnie do połączenia cyfrowego miksera oraz stageboxa długość 50m.b. C.1 Oświetlenie sceniczne

ze sterownikiem PC Obejmująca dostawę 6szt. reflektorów sceniczny typu PAR RGB o mocy min. 150W.

Zestaw efektowego oświetlenia scenicznego obejmującego 2 szt. głów ruchomych typu „spider” , 6 szt.

ruchomych głów hybrydowych (2w1 spot/wash) oraz sterownik PC do sterowania oświetleniem

scenicznym.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 44210000-5

Dodatkowe kody CPV: 32342400-6, 31527260-6, 31213100-3

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.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 24390.24

Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Wamat Spółka z o. o.

Email wykonawcy: wamat@wamat.com.pl

Adres pocztowy: Podleszany 186, 39-300 Mielec
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CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: B.1 Zestaw nagłośnienia liniowego wraz z

dedykowanymi ramami montażowymi i okablowaniem.

Kod pocztowy: 39-300

Miejscowość: Podleszany 182

Kraj/woj.: podkarpackie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 30000.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 30000.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 57441.00

Waluta:

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

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 45365.85

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Arcade Audio Sp. z o. o.

Email wykonawcy: technik@arcadeaudio.pl

Adres pocztowy: ul. Galicyjska 2, 32-091 Michałowice

Kod pocztowy: 32-091

Miejscowość: Michałowice

Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: B.2 Zestaw nagłośnienia – uniwersalny, aktywny

system monitorowy.

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: B.3 Rozdzielnie elektrycznej w skrzyni transportowej

rack (case).

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: B.4 Cyfrowy mikser audio z dedykowanym

stagebox’em w skrzyniach transportowych oraz przewodem

sygnałowym (Cat.6a)

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 55800.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem 55800.00

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 89817.06

Waluta: pln

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

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie

zamówienia. (art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp)

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym jako termin składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. (art. 93 ust. 1

pkt 1 ustawy Pzp)

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 16150.00

Waluta pln

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: ESS Audio Sp. z o. o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Graniczna 17, 05-092 Łomianki
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CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: C.1 Oświetlenie sceniczne ze sterownikiem PC

Kod pocztowy: 05-092

Miejscowość: Łomianki

Kraj/woj.: mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O
OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 19864.50

Oferta z najniższą ceną/kosztem 19864.50

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 19864.50

Waluta: pln

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

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie: W terminie wyznaczonym jako termin składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. (art. 93 ust. 1

pkt 1 ustawy Pzp)

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.
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