Ogłoszenie nr 500241945-N-2018 z dnia 09-10-2018 r.

"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o.: Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na
kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS” Sp. z o.o.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
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: 604529-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
"ABRUKO PLUS" Sp. z o.o., Krajowy numer identyfikacyjny 221574922, ul. Gdańska 78, 84-120 Władysławowo, woj. pomorskie, państwo
Polska, tel. 58 674-11-41, e-mail przemyslaw.pawlina@abruko.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.abruko.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: spółka komunalna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej w „ABRUKO PLUS”
Sp. z o.o.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP/02/2018
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:
Przedmiotem niniejszego zamówienia publicznego jest usługa polegająca na świadczeniu usług przez Agencję Pracy Tymczasowej polegającej
na kierowaniu osób do wykonywania pracy tymczasowej na rzecz Zamawiającego na stanowisku pracownik fizyczny w szacowanej ilości do 6
930 roboczogodzin dla maksymalnie 15 osób w miesiącu wrzesień i dla 5 osób w pozostałych miesiącach obowiązywania umowy. Świadczenie
usług nastąpi od dnia podpisania umowy (wrzesień) do 31 grudnia 2018 r. Określona powyżej liczba pracowników tymczasowych i łączną ilość
roboczogodzin stanowi wielkość szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Wykonawcy z tego tytułu nie
przysługuje żadne roszczenie oraz możliwość dochodzenia odszkodowania. Rozliczenie umowy będzie następować na podstawie rzeczywiście
przepracowanych przez pracowników tymczasowych roboczogodzin w danym miesiącu. Stawka godzinowa powinna obejmować wszelkie
koszty związane z wykonaniem zamówienia bez których nie można zrealizować przedmiotu zamówienia. W szczególności w cenie należy
uwzględnić: wynagrodzenie pracowników tymczasowych, koszty badań lekarskich, koszty szkolenia z zakresu BHP, koszty odzieży roboczej,
założenie i prowadzenie teczki personalnej, marżę Wykonawcy, koszty dojazdów i wszystkie inne koszty niezbędne do wykonania umowy na
świadczenie pracy przez pracowników tymczasowych.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 79610000-3
Dodatkowe kody CPV: 79620000-6, 79623000-7

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 o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione w związku z brzmieniem art. 93 ust. 1 pkt. 1 PZP albowiem wystąpiły przesłanki w
nim wyrażone tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
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

