
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
Dostawy

Dostawa wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów
ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i
Słabowidzących” w Krakowie

1.4.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 38411100600000

1.5.) Adres zamawiającego:

1.5.1.) Ulica: Tyniecka 6

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-319

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.8.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@blind.krakow.pl

1.5.9.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://blind.krakow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

Zespół szkół i placówek

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Nazwa zamówienia:
Dostawa wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów
ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6

2.2.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0516ff2c-2b94-11ec-b885-f28f91688073

2.3.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00254406/01

2.4.) Wersja ogłoszenia: 01

2.5.) Data ogłoszenia: 2021-11-03 09:05

2.6.) Zamówienie zostało ujęte w planie postępowań: Tak

2.7.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00063016/03/P

2.8.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
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1.2.3 Dostawa wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i słabowidzących uczniów ZSiPCNS
w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6

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: KG.272.01.04.2021

3.3.) Rodzaj zamówienia
Dostawy

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

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia studia nagrań dla niewidomych i
słabowidzących uczniów ZSiPCNS w Krakowie, przy ul. Tynieckiej 6, m.in.: monitorów, interfejsu
audio, mikrofonów, głośników, konsoli monitorowej, stołu mikserskiego cyfrowego, zewnętrznych
procesorów dźwięku, kontrolerów DAW, klawiatur sterujących, syntezatorów.

3.10.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

3.11.) Dodatkowy kod CPV:

32340000-8 - Mikrofony i głośniki

37315100-0 - Syntezatory

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:
Zgodnie z art. 305 pkt 2 ustawy, Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki m.in. w
sytuacji, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono
żadnej oferty. Zamawiający przeprowadził w 2021r.
postępowanie w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy (numer postępowania:
KG.272.01.02.2021), w którym dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W części
odpowiadającej zamówieniu (w tym również w zakresie warunków zamówienia), którego dotyczy
niniejsze ogłoszenie postępowanie zostało unieważnione, gdyż nie złożono żadnej oferty.
Reasumując, spełnione są przesłanki uprawniające do udzielenia zamówienia w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie z art. 305 pkt. 2 ustawy.

4.3.) Identyfikator wcześniejszego postępowania lub konkursu:
KG.272.01.02.2021

SEKCJA V ZAWARCIE UMOWY

5.1.) Wykonawca, z którym Zamawiający zamierza zawrzeć umowę:
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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): New Project Production Krzysztof Maszota

5.1.2.) Ulica: ul. Szeroka 44b/2

5.1.3.) Miejscowość: Kobyłka

5.1.4.) Kod pocztowy: 05-230

5.1.5.) Województwo: mazowieckie

5.1.6.) Kraj: Polska
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