
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety
Zirkon w zespole emisyjnym ZR4, konsolety LAWO Cristal oraz konsolet wirtualnych Lawo

R3LAY VRX.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio - Regionalna Rozgłośnia w Bydgoszczy „Polskie Radio
Pomorza i Kujaw” Spółka Akcyjna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 090449804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gdańska 48-50

1.5.2.) Miejscowość: Bydgoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 85-006

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL613 - Bydgosko-toruński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@radiopik.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopik.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3
ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ROZGŁOŚNIA RADIOWA

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety
Zirkon w zespole emisyjnym ZR4, konsolety LAWO Cristal oraz konsolet wirtualnych Lawo
R3LAY VRX.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-06b2978f-f105-11eb-b885-f28f91688073

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00150849/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
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2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-17 10:44

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00131867/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
zamówienia z wolnej ręki na podstawie: art. 305 pkt 1 ustawy w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 1 ustawy

3.1.1.) Uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki:

Podjęto decyzję o modernizacji istniejącej konsolety zamiast zakupu nowej ze względu na
znacznie niższe koszty przy zachowaniu funkcjonalności i niezawodności nowego produktu.
Każdy z elementów konsolet jest przeznaczony tylko do konkretnej rodziny urządzeń i
produkowany jest tylko przez jednego producenta. Nie ma możliwości fizycznych i technicznych
na zastosowanie innych zamiennych produktów. W celu nabycia produktów Lawo należy
zwrócić się do autoryzowanego dystrybutora na danym obszarze. Aby zapewnić możliwość
autoryzowanego serwisu oraz wsparcie producenta podczas procesu wdrożenia zakup
podzespołów do modernizacji systemu Lawo nastąpi w firmie LP SYSTEMS, która jest
wyłącznym autoryzowanym dystrybutorem produktów Lawo w Polsce . Z powyższych względów
zdecydowano się na zastosowanie trybu z wolnej ręki zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 1) lit a)
Ustawy prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: YA-261-03-2021

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

4.3.) Wartość zamówienia: 295500 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa komponentów konsolety LAWO Sapphire przeznaczonych do modernizacji konsolety
Zirkon w zespole emisyjnym ZR4 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, konsolety LAWO
Cristal oraz konsolet wirtualnych Lawo R3LAY VRX.

4.5.3.) Główny kod CPV: 32342420-2 - Studyjne konsole mikserskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY
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6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt:
0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 357971,82 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 357971,82 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 357971,82 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LP System Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 951-241-36-32

7.3.3) Ulica: Kanarkowa 20B

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 02-818

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?:
Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-08-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 357971,82 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-10-13
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