Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 40754-2015 z dnia 2015-02-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby Kościelne
Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże Panki Planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu następujących podstawowych
robót: 1).Wykonanie ogrodzenia, zlokalizowanego w liniach...
Termin składania ofert: 2015-03-11
Zaręby Kościelne: Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki
Numer ogłoszenia: 65604 - 2015; data zamieszczenia: 24.03.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,
numer ogłoszenia w BZP: 40754 - 2015r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby
Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie działki nr 85/1
w miejscowości Świerże - Panki.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Zagospodarowanie działki nr 85/1 w miejscowości Świerże - Panki Planowana inwestycja
polegać będzie na wykonaniu następujących podstawowych robót: 1).Wykonanie ogrodzenia,
zlokalizowanego w liniach rozgraniczających teren działki ozn. nr geod. 85/1. W
projektowanym ogrodzeniu od strony drogi przewiduje się lokalizację bramy wjazdowej szer.
400 cm i furtki wejściowej szer. 100 cm. 2). Budowę boiska sportowego o nawierzchni
trawiastej o wymiarach 35,00 x 60,00 m., z wyznaczonym polem do gry w piłkę nożną o
wymiarach 31,00 x 54,00 m. Ponad to przewiduje się: - zakup i montaż wyposażenia
sportowego boiska, - wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,0 m, - usytuowanie ławek przy
boisku, W związku z budową boiska na przedmiotowej działce przewiduje się niwelację
terenu, wywiezienie darni oraz kamieni, które to podczas prac ziemnych zostały wywłóczone.
Nawiezienie nowej warstwy i założenie nowego trawnika z siewu. 3).Usytuowanie na działce
elementów małej architektury tj: - altanka o konstrukcji stalowej - wyrób gotowy, urządzenia zabawowe dla dzieci (huśtawka, zjeżdżalnia, drążek do poodciągania), - miejsce

dla palenia ognisk, - zagospodarowanie terenu zielenią urządzoną. Zastosowane w
dokumentacji nazwy producentów lub znaki towarowe służą tylko i wyłącznie
doprecyzowaniu przedmiotu zamówienia i określeniu standardów technicznych i
funkcjonalnych oraz określeniu standardów jakościowych i technologicznych. Zamawiający
dopuszcza zaoferowanie produktów równoważnych nie gorszych pod względem posiadanych
parametrów jakościowych i technicznych od produktów określonych za pomocą nazw
producentów pod warunkiem, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i
jakościowe co najmniej takie same lub lepsze jak produkty podane za pomocą nazw
producenta w dokumentacji..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: tak, projekt/program: Inwestycja finansowana w ramach Programu osi
3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej , działanie
313, 322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013. Umowa o
przyznanie pomocy Nr 00041-6922-UM0700128/14 w ramach działania Odnowa i
rozwój wsi objętego PROW na lata 2007 - 2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2015.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe WODMEL Sp. z o.o., ul. Zambrowska 8, 18200 Wysokie Mazowieckie, kraj/woj. podlaskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 143500,00 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 183455,42
Oferta z najniższą ceną: 183455,42 / Oferta z najwyższą ceną: 227839,05
Waluta: PLN.

