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Ogłoszenie nr 510225813-N-2020 z dnia 13-11-2020 r.
Limanowski Dom Kultury: Zakup oświetlenia scenicznego oraz innych elementów wyposażenia
techniki sceny na potrzeby działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
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: 593405-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540198671-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
tak
I. 1) NAZWA I ADRES:
Limanowski Dom Kultury, Krajowy numer identyfikacyjny 10697490000000, ul. Ul. B. Czecha
4, 34-600 Limanowa, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 18 33 71 603, e-mail
biuro@ldk.limanowa.pl, faks 18 33 71 623.
Adres strony internetowej (url): www.ldk.limanowa.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zakup oświetlenia scenicznego oraz innych elementów wyposażenia techniki sceny na potrzeby
działalności kulturalno - edukacyjnej realizowanej przez LDK.
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:
Dostawa, montaż, strojenie, regulacja, ustawienie, programowanie zestawu oświetleniowego do
Sali Widowiskowo Kinowej, przeszkolenie pracowników z obsługi zamontowanego sprzętu,
wykonanie dokumentacji powykonawczej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 31500000-1
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Dodatkowe kody CPV: 51000000-9, 32342300-5

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
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. - Prawo zamówień publicznych, albowiem Zamawiający nie uzyskał dofinansowania ze
środków zewnętrznych na realizację zadania objętego niniejszym postępowaniem. Brak
wystarczających środków na sfinansowanie zadania stoi na przeszkodzie do zawarcia przez
Zamawiającego umowy o jego realizację, z zaciągnięciem zobowiązania przez Zamawiającego do
zapłaty wynagrodzenia, bez pokrycia w pełnej wysokości środków w finansach budżetu
Zamawiającego będącego jednostką sektora finansów publicznych. W związku z tym w treści
SIWZ Zamawiający przewidział możliwość unieważnienia postępowania jeżeli środki, które
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane.
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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