
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 310170-2014 z dnia 2014-09-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skórzec
1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku położonego w m. Skórzec przy ulicy Cmentarnej 2, na 
działkach nr ewid. 119/10 i 119/19. Zamówienie składa się z dwóch części: część I: Modernizacja budynku 
świetlicy w m. Skórzec,...
Termin składania ofert: 2014-10-06 

Skórzec: Modernizacja budynku świetlicy w miejscowości Skórzec
Numer ogłoszenia: 340752 - 2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

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: 310170 - 2014r.

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

nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wójt Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec, woj. mazowieckie, tel. 

025 6312891, faks 025 6312891.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku świetlicy w 

miejscowości Skórzec.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja budynku 

położonego w m. Skórzec przy ulicy Cmentarnej 2, na działkach nr ewid. 119/10 i 119/19. Zamówienie 

składa się z dwóch części: część I: Modernizacja budynku świetlicy w m. Skórzec, obejmująca roboty 

budowlane w części obiektu wykorzystywanej na cele kulturalne - pomieszczenia od 1 do 7 według rys. 

rzut parteru-projekt. Zakres robót do wykonania: - wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, - 

docieplenie strychu, - wymiana stolarki drzwiowej, - naprawy tynków wewnętrznych, wymiana okładzin 

ściennych, - wymiana podłoży i posadzek w pomieszczeniach, - malowanie pomieszczeń, - docieplenie 

ścian zewnętrznych budynku, - remont instalacji elektrycznych, - instalacja sanitarna. część II: remont 

garażu OSP, obejmująca roboty budowlane w części obiektu wykorzystywanej na cele Ochotniczej 

Straży Pożarnej (strażnica z zapleczem) - pomieszczenia od 8 do 12 według rys. rzut parteru-projekt. 

Zakres robót do wykonania: - wymiana pokrycia dachu wraz z orynnowaniem, - docieplenie ścian 
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zewnętrznych budynku. 2. Pełny i szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wskazany w takich 

dokumentach jak: projekty budowlane, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, przedmiary 

robót - które stanowią załączniki do SIWZ. 3. Uwaga: Załączony do SIWZ projekt budowlany zawiera 

opis robót całego obiektu. Przedmiotem zamówienia objęte są roboty wymienione w częściach I i II. 

Pozostałe roboty wewnętrzne - garażu OSP - nie są objęte niniejszym postepowaniem. 4. Wszędzie 

tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia występuje konkretna norma, aprobata, specyfikacja 

techniczna i techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne, 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na 

rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane 

przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

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: Zamawiający informuje, iż ubiega się o dofinansowanie części I zamówienia w 

ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.10.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

KOWA Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Niedziałek, Dąbrówka-Stany 123, 08-114 Skórzec, 

kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 419098,33 PLN.

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 279675,46

Oferta z najniższą ceną: 279675,46 / Oferta z najwyższą ceną: 369407,22

Waluta: PLN.
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