
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 35247-2015 z dnia 2015-03-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarowice

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: - Utwardzeniu powierzchni kostką betonową pod ciągi

piesze, palenisko i stoły zadaszone - ok. 377m2 - Wykonaniu dojścia do placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej gumowej

ok. 30m2 ...

Termin składania ofert: 2015-03-27

Ożarowice: Zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu dla

zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek

Numer ogłoszenia: 91958 - 2015; data zamieszczenia: 22.04.2015

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: 35247 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ożarowice, ul. Dworcowa 15, 42-625 Ożarowice, woj. śląskie, tel. 32 2857222,

faks 32 2845024.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie miejsc o szczególnym znaczeniu

dla zaspokajania potrzeb mieszkańców miejscowości Zendek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: -

Utwardzeniu powierzchni kostką betonową pod ciągi piesze, palenisko i stoły zadaszone - ok. 377m2 -

Wykonaniu dojścia do placu zabaw z nawierzchni bezpiecznej gumowej ok. 30m2 - Zagospodarowaniu zieleni -

nasadzeniu drzew iglastych - ok 89. sztuk - Montażu elementów zagospodarowania przestrzennego, ławki,

kosze, rzeźba sakralna, palenisko murowane, stoły zadaszone, skalniak - Wykonaniu piaszczystej powierzchni

pod plac zabaw ok - 167 m2 - Utwardzeniu placu oraz ścieżek (szutr) - ok. 3020 m2 - Wykonaniu powierzchnia

trawiastej pod siłownię plenerową - ok. 225 m2 - Utwardzeniu powierzchni kostką ażurową ok. 195 m2 - Budowie

boiska do piłki siatkowej (plażowej) wraz z wyposażeniem o wymiarach około 9x18 m2 - Budowie Przyłącza

wodociągowego - Remoncie sanitariatów - Modernizacji istniejącego boiska (montaż siedzisk systemowych oraz

boksów dla zawodników, montaż oświetlenia ) - Uporządkowaniu terenu wraz z uzupełnieniem obsiania - ok.

1720 m2 - Budowie ogrodzenia terenu ok. 500m2 - Wykonania stanowiska do rzutów (koszykówka) oraz dostawa

sprzętu: 1) stoły zadaszone 7 sztuk; 2) Urządzenia zabawowe: - maluch, - karuzela bąk, - koń, - motor, - zabawka

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=91958&rok=2015-04-22



na sprężynie, - huśtawka 3) Urządzenia siłownia plenerowa - Wyciskacz siedząc, - Wyciąg górny, - Prasa nożna,

- Surfer podwójny - wahadło, - Drążki gimnastyczne, - Symulator anatomiczny, - Ławeczka podwójna, - Jeździec,

- Masażer pleców, - Orbitek potrójny trenażer do talii - Piechur - biegacz - Orbitek eliptyczny - Dróżki do

podciągania1 - Koła wiszące - Wspornik do rozciągania nóg - Symulator 1, rozwija biceps - Symulator 2, rozwija

mięśnie górnej łopatki - Symulator mięśni bioder i ud - Wioślarz - Rower - Koła, wzmacnia mięśnie kończyn

górnych - Trener mięśni nóg, wzmacnia mięsień czworogłowy ud i łydek - Motyl - Stepper 4) Kosiarkę

spalinową/traktor.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.61-5, 45.11.12.00-0, 45.21.22.21-1, 45.11.27.00-1,

45.23.31.62-2, 45.11.27.10-5, 37.53.52.00-9, 37.41.00.00-5, 45.30.00.00-0, 45.23.13.00-8, 45.45.00.00-6,

45.45.30.00-8, 45.31.53.00-1, 45.31.61.00-6.

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: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

T-BUD DMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. J., ul. Gnieźnieńska 2/2, 40-143 Katowice, kraj/woj.

śląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1100014,76 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ

CENĄ

Cena wybranej oferty: 959718,21

Oferta z najniższą ceną: 959718,21 / Oferta z najwyższą ceną: 1312170,40

Waluta: PLN.
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