
Ogłoszenie nr 550190264-N-2020 z dnia 01-10-2020 r.  

 

Gdańsk: Dostawa elektrycznego samochodu dostawczego 5-cio osobowego w ramach 

leasingu operacyjnego wraz z prawem opcji wykupu dla potrzeb Gdańskiego Ośrodka Sportu 

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -  

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający  

nie  

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli 

przeprowadzenie postępowania  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających  

nie  

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej  

nie  

 

Informacje dodatkowe:   

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES: Gdański Ośrodek Sportu, Krajowy numer identyfikacyjny 

58922800000000, ul. ul. Traugutta  29, 80-221  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 

058 524 34 73, e-mail piotr.ruta@sportgdansk.pl, faks 058 524 34 93.  

Adres strony internetowej (url): http://www.sportgdansk.pl/  

Adres profilu nabywcy: https://bip.sportgdansk.pl/profil-nabywcy/  

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Dostawa elektrycznego 

samochodu dostawczego 5-cio osobowego w ramach leasingu operacyjnego wraz z prawem 

opcji wykupu dla potrzeb Gdańskiego Ośrodka Sportu  

Numer referencyjny  ZP1/282/21/2020  

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu 

technicznego 

 

II.2) Rodzaj zamówienia  

Dostawy  

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:  

Zamówienie podzielone jest na części:  

Nie 

 

 



II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):  

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa elektrycznego samochodu 

dostawczego 5-cio osobowego w ramach leasingu operacyjnego wraz z prawem opcji wykupu 

dla potrzeb Gdańskiego Ośrodka Sportu. Pojazd: 1)termin dostawy do 15.12.2020r. 2)stan: 

fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2020 r., przebieg max. 200kilometrów, 3) napęd: 100% 

elektryczny, 4) kabina pasażerska: 5 miejsc, 6) gwarancja na cały pojazd: min. 24m-ce, 7) 

gwarancja na baterii: min. 8 lat, w przypadku spadku pojemności poniżej 65% początkowej 

pojemności baterii wymiana na nową, 8) termin leasingu operacyjnego: 48 miesięcy od daty 

odbioru pojazdu przez Zamawiającego  

 

II.5) Główny Kod CPV: 66100000-1  

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości 

zamówienia): 

Wartość bez VAT:  

Waluta:  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie z wolnej ręki 

III.2) Podstawa prawna  

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 okt. 4 ustawy Pzp.  

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:  

 

Uzasadnienie faktyczne: Uprzednio postępowanie zostało przeprowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego, który został ogłoszony w BZP w dniu 11.09.2020r. pod numerem 583978-

N-2020. W postępowaniu nie złożono żadnej oferty, co stanowiło podstawę do unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający 

może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących 

okoliczności: „w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego 

(…), i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub 

wszyscy wykonawcy zostali wykluczeniu z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia 

nie zostały w istotny sposób zmienione”. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w sposób 

istotny zmienione.  

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

 

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA 

UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:  

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.,  ,  ul. Polanki 4,  80-308,  Gdańsk,  kraj/woj. pomorskie  
 


