
Ogłoszenie nr 500079072-N-2017 z dnia 20-12-2017 r.

Teatr im. Jana Kochanowskiego: Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu
pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

na cele kulturalne i edukacyjne 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Nr Projektu: POIS.08.01.00-IP.05-00-001/17 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020; Oś priorytetowa 08 Ochrona dziedzictwa kulturowego i
rozwój zasobów kultury, Działanie 8.1. Dziedzictwo kulturowe i kultura

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 629918-N-2017

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Teatr im. Jana Kochanowskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 27971700000, ul. Plac Teatralny  12, 45-056   Opole, woj. opolskie, państwo
Polska, tel. 77 4545942, e-mail przetargi@teatropole.pl, faks 77 4545942. 
Adres strony internetowej (url): www.teatr.opole.pl 

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

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Zarządzanie projektem i nadzór inwestorski w ramach projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana
Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy): 
SZP-26-5/2017

II.2) Rodzaj zamówienia: 
Usługi

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: 

W zakresie przedmiotu Zamówienia jest m.in.: • zapewnienie Zespołu osób potrzebnych do realizacji przedmiotu Zamówienia i umowy
zawartej w ramach Zamówienia; • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w każdej ze wskazanych przez Zamawiającego branż;
• pełnienie funkcji Koordynatora czynności inspektorów nadzoru inwestorskiego; • pomoc Zamawiającemu w sporządzeniu opisu przedmiotu
zamówienia oraz ewentualnie w innych czynnościach przetargowych niezbędnych do wyłonienia wykonawcy na roboty budowlane w ramach
projektu; • zarządzanie finansowe; • bezstronne i obiektywne uczestnictwo w procesie inwestycyjnym; • mediacja i rozjemstwo w sporach
pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych; • wspieranie działań Zamawiającego w szczególności przy sporządzaniu wniosków
o płatności pośrednie oraz wniosku o płatność końcową, w zakresie możliwym do sporządzenia przez Wykonawcę przed końcem
obowiązywania umowy zawartej w ramach Zamówienia.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71520000-9

Dodatkowe kody CPV: 71540000-5, 71541000-2, 71247000-1, 71521000-6, 71530000-2, 71248000-8, 72224000-1, 79421000-1,
79421100-2

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:
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej
oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty). Uzasadnienie faktyczne: Cena oferty najkorzystniejszej przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co przy jednoczesnym braku możliwości ze strony Zamawiającego
zwiększenia tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej stanowi przesłankę unieważnienia postępowania, zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 93
ust. 1 pkt 4 ustawy.

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. 



 
Drukuj


