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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Ogłoszenie nr 510130891-N-2020 z dnia 18-07-2020 r.

Aeroklub Ziemi Lubuskiej: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2
samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem
końcowym
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zakres przedmiotowego zamówienia publicznego jest elementem projektu pn.: „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra –
projekty realizowane poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 557085-N-2020
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540122838-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Aeroklub Ziemi Lubuskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 68246500000000, ul. Przylep-Skokowa 18, 66-015 Zielona Góra, woj. lubuskie,
państwo Polska, tel. (068) 321 30 10, e-mail przetarg@azl.pl, faks (068) 321 30 11.
Adres strony internetowej (url): https://azl.pl/
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Stowarzyszenie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi
Lubuskiej z wykupem końcowym
Numer referencyjny
3/AZL/2020
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
Przedmiotem niniejszego postępowania jest uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla
Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem końcowym, realizowanego w ramach umowy partnerstwa z Miastem
Zielona Góra, w celu wspólnej realizacji projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Mieście Zielona Góra – projekty realizowane
poza formułą ZIT” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego – Lubuskie 2020. W ramach zamówienia Finansujący nabędzie od Dostawcy przedmiot leasingu w postaci fabrycznie nowych 2
samolotów szkolnych, górnopłatów z ustrzeżeniem ogonowym, wyposażonych każdy w jeden płat nośny, z przeznaczeniem do szkolenia
praktycznego w Ośrodku Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, znajdującego się na terenie województwa lubuskiego, kraj: Polska.
Samolot. Przedmiot leasingu zgodny z wymaganiami Zamawiającego zawartymi w prowadzonym przez Zamawiającego postępowaniu na
dostawę pn. „Dostawa samolotu szkolnego dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”, numer referencyjny: 1/AZL/2020 i
spełniający określone przepisami prawa krajowego i unijnego standardy ma zostać dostarczony do siedziby Zamawiającego, wraz z wszystkimi
atestami, certyfikatami, pozwoleniami i innymi wymaganymi dokumentami dopuszczającymi samolot do lotu i pełnego użytkowania przez
Korzystającego. Finansujący zapewni Zamawiającemu możliwość wykupu końcowego przedmiotu leasingu na określonych w niniejszym
postępowaniu warunkach. Planowany termin dostawy 1 samolotu: 10 sierpień 2020 r.. Planowany termin dostawy 1 samolotu: 10 listopad
2020 r.. Wartość przedmiotu leasingu: 1 905 597,94 zł brutto słownie: jeden milion dziewięćset pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem
złotych 94/100. Sprzedawca udzieli na przedmiot sprzedaży gwarancji jakości na okres 24 miesięcy, liczony od dnia podpisania protokołu
odbioru dla każdego z dostarczonych samolotów albo na 500 godzin nalotu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 66114000-2

(jeżeli dotyczy):

zapotrzebowania i wymagań )

(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

Dodatkowe kody CPV: 66000000-0

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
NAZWA: Uruchomienie leasingu operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2
samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z
wykupem końcowym
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP 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. Oferta Wykonawcy Europejski Fundusz Leasingowy S.A., z ceną ofertową: 2 031 562,43
złotych brutto jest jedyną ofertą złożoną w niniejszym postępowaniu i jednocześnie cena zaoferowana przez tego Wykonawcę przewyższa kwotę
1 937 250,00 złotych brutto, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 94 312,43 złotych brutto i Zamawiający
nie może zwiększyć tej kwoty do zaoferowanej ceny. Z uwagi na powyższe, wobec zaktualizowała się przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1
pkt 4 PZP Zamawiający w dniu 18 lipca 2020 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Uruchomienie leasingu
operacyjnego w celu sfinansowania zakupu 2 samolotów szkolnych dla Ośrodka Szkolenia Lotniczego Aeroklubu Ziemi Lubuskiej z wykupem
końcowym” numer referencyjny: 3/AZL/2020.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c4f36369-4c02-45e6-9df1-14a1c0766bdf
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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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c4f36369-4c02-45e6-9df1-14a1c0766bdf
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Drukuj

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/c4f36369-4c02-45e6-9df1-14a1c0766bdf

3/3

