
Ogłoszenie nr 500105468-N-2018 z dnia 14-05-2018 r. 

Urząd Gminy Tarnawatka: „Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego w ramach 
realizacji zadania pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa 

przyszkolnej sali gimnastycznej”

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: 535706-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 500069095-N-2018 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Informacje dodatkowe:
nie dotyczy 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Urząd Gminy Tarnawatka, Krajowy numer identyfikacyjny 99919100000, ul. ul. Lubelska  39, 
22604   Tarnawatka, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 0-84 662-47-10, e-mail 
gmina@tarnawatka.pl, faks 0-84 662-47-24. 
Adres strony internetowej (url): www.tarnawatka.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
„Dostawa wraz z montażem wyposażenia sportowego w ramach realizacji zadania pod nazwą 
Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa przyszkolnej sali gimnastycznej” 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IR.271.4.2018.MT 

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 wraz z montażem wyposażenia sportowego w ramach 
realizacji zadania pod nazwą Gminne Centrum Sportu i Rekreacji w Tarnawatce – budowa 
przyszkolnej sali gimnastycznej”. W zakresie zadania wchodzą następujące dostawy: a) Sala 
gimnastyczna  Zestaw do koszykówki na boisku głównym (wysięgniki, tablice, obręcze, siatki 
itp.) – z możliwością składania – 1 komplet  Zestaw do koszykówki na boiskach poprzecznych 



– 3 komplety  Zestaw do siatkówki na boisku głównym (słupki, tuleje, siatka itp.) – 1 komplet z 
możliwością wykorzystania zarówno do siatkówki, tenisa oraz badmintona  Zestaw do 
siatkówki na boiskach poprzecznych – 3 komplety  Piłka ręczna boisko główne – 1 komplet 
Zestaw do unihokeja na boisku głównym – 1 komplet  Zestaw do mini lekkoatletyki – 1 
komplet  Kotary grodzące boisko główne na 3 boiska poprzeczne (treningowe) – 2 komplety 
Siatki ochronne na okna 1 komplet  Piłkochwyty na ściany szczytowe – 2 komplety 
Drabinki gimnastyczne przyścienne – 16 szt.  Ławki gimnastyczne – 23 szt.  Skrzynia 
gimnastyczna – 2 szt.  Kozioł gimnastyczny – 2 szt.  Koń gimnastyczny z łękami – 1 szt. 
Równoważnia gimnastyczna – 1 szt.  Materace gimnastyczne z uchwytami 200x100x10cm – 
18 szt.  Stoły do tenisa stołowego składane – 4 szt.  Zestaw do skoku wzwyż – 1 komplet 
Mata sportowa typu tatami (PUZZLE) – 1 komplet  Wykładzina ochronna na podłogę w sali 
gimnastycznej – 1 komplet b) Sala gimnastyki korekcyjnej  Zestaw urządzeń do gimnastyki 
korekcyjnej – 1 komplet  Drabinki gimnastyczne – 1 komplet  Lustra do ćwiczeń 
korekcyjnych z drążkiem gimnastycznym – 1 komplet c) Siłownia  Atlas do ćwiczeń 3 
stanowiskowy – 1 szt.  Rower stacjonarny – 2 szt.  Bieżnia – 1 szt.  Ergometr wioślarski – 
1 szt.  Rower eliptyczny – 2 szt.  Zestaw hantli - 1 komplet d) Pokój nauczycieli WF 
(pomieszczenie nr 101)  Wyposażenie pokoju nauczycieli WF – 1 komplet e) Przebieralnia 
dziewcząt (pomieszczenie nr 107)  Wyposażenie przebieralni dziewcząt (pomieszczenie nr 
107) – 1 komplet f) Przebieralnia chłopców (pomieszczenie nr 113)  Wyposażenie przebieralni 
chłopców (pomieszczenie nr 113) – 1 komplet g) Magazyn sprzętu sportowego (pomieszczenie nr 
120)  Wyposażenie magazynu sprzętu sportowego – 1 komplet h) Szatnia  Wyposażenie 
szatni głównej – 1 komplet i) Przebieralnia chłopców (pomieszczenie nr 204)  Wyposażenie 
przebieralni chłopców (pomieszczenie nr 204) – 1 komplet j) Przebieralnia dziewcząt 
(pomieszczenie nr 209)  Wyposażenie przebieralni dziewcząt (pomieszczenie nr 209) – 1 
komplet k) Pomieszczenie szkolnej organizacji sportowej (pomieszczenie nr 205) 
Wyposażenie pomieszczenia Szkolnej Organizacji Sportowej (pomieszczenie nr 205) – 1 komplet 
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ 

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

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 37400000-2

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów 
nie

III.3) Informacje dodatkowe: 
nie dotyczy 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30/04/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 272000.00 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  3 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3 
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: 1 
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: 
nie

Nazwa wykonawcy: MTB-GROUP Bargiel Szymoniak Spółka Jawna 
Email wykonawcy: biuro@mtb-group.pl 
Adres pocztowy: ul. Mickiewicza 40 
Kod pocztowy: 32-400 
Miejscowość: Myślenice 
Kraj/woj.: małopolskie 

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 334560.00 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 334560.00 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 337620.68 
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: 
nie dotyczy 

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. 
nie dotyczy 


