
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 308803-2011 z dnia 2011-11-25 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
1. Sprawy ogólne. - utrzymanie czysto ci, estetycznego wygl du i odpowiedniego stanu sanitarnego, higienicznego, przeciwpo arowego i
bhp, - ubezpieczenie przekazanego maj tku, - bie ce naprawy i remonty,...
Termin sk adania ofert: 2011-12-08

owa: Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz
boiska przy ul. aga skiej w I owej

Numer og oszenia: 437680 - 2011; data zamieszczenia: 27.12.2011
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie by o przedmiotem og oszenia w Biuletynie Zamówie  Publicznych: tak, numer og oszenia w BZP: 308803 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówie  Publicznych zosta o zamieszczone og oszenie o zmianie og oszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks 0-68 368 14 01.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 2a oraz

boiska przy ul. aga skiej w I owej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Us ugi.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Sprawy ogólne. - utrzymanie czysto ci, estetycznego wygl du i odpowiedniego stanu

sanitarnego, higienicznego, przeciwpo arowego i bhp, - ubezpieczenie przekazanego maj tku, - bie ce naprawy i remonty, polegaj ce na

utrzymaniu w stanie nie pogorszonym obiektów, pomieszcze , urz dze  i sprz tu, - pokrywanie kosztów eksploatacji obiektów, -

wspó dzia anie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi, stowarzyszeniami w zakresie wykorzystania obiektów sportowych, -

udost pnianie obiektów sportowych zgodnie z Regulaminem Stadionu Miejskiego ustalonym Uchwa  Nr 278/4/XXXV/06 z dnia 23 marca

2006 r. oraz zmian  Regulaminu Nr 112/5/XII/07 z dnia 17 grudnia 2007 roku Rady Miejskiej w I owej. 2. Budynek administracyjno-socjalny.

- zapewnienie ogrzewania, - zapewnienie ciep ej i zimnej wody, 3. P yty boisk. a). p yta boiska na stadionie przy ul. Piaskowej: utrzymanie i

konserwacja p yty, koszenie trawy ,nawo enie, dosiewanie trawy, wa owanie, nawadnianie w celu spe nienia niezb dnych wymogów do

rozgrywania meczy, b). p yta boiska przy ul. aga skiej: utrzymanie i konserwacja p yty, koszenie trawy, nawo enie, dosiewanie trawy,

wa owanie, nawadnianie w celu spe nienia niezb dnych wymogów do rozgrywania meczy, c). boiska treningowe przy ul. Piaskowej:

utrzymanie i konserwacja p yt boisk bez spe nienia wymogów do rozgrywania meczy, d). zabezpieczenie siatek na bramki, chor giewek do

oznaczania boiska i dla s dziów, e). zabezpieczenie sprz tu i materia u do malowania linii, 4. Basen. - bie ce utrzymanie czysto ci dna

basenu, 5. Trybuny. - systematyczne uzupe nianie i konserwowanie awek drewnianych oraz plastykowych siedzisk stadionowych, 6. Kort.

- utrzymanie, konserwacja i naprawa ogrodzenia kortu, jego p yty i urz dze , 7. Boisko asfaltowe do pi ki r cznej i kosza. - utrzymanie,

konserwacja, naprawa p yty i urz dze  oraz malowanie linii, 8. Bie nia. - utrzymanie bie ni i jej wyrównywanie, malowanie linii wg

zg aszanych potrzeb, 9. Hydrofornia. - utrzymanie w sprawno ci technicznej, 10. Ogrodzenie. - bie ce naprawy ogrodzenia i uzupe nianie

brakuj cych elementów prefabrykowanych ogrodzenia, 11. Teren stadionu ,wokó  stadionu (od ul. Piaskowej i od strony cmentarza) oraz

teren przyleg y do boiska przy ul. aga skiej. - systematyczne koszenie terenów zielonych, - grabienie, zamiatanie, od nie anie i usuwanie

nieczysto ci sta ych, - wycinanie suchych drzew i ga zi, - systematyczne wycinanie dziko rosn cych krzewów i zakrzacze , - utrzymanie

nag nienia w ci ej sprawno ci technicznej, - utrzymanie istniej cego o wietlenia,.

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 75.12.40.00-1.



SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Klub Sportowy Vitrosilicon-INTRA I owa, ul. aga ska 27, 68-120 I owa, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 74000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI SZ  I NAJWY SZ  CEN

Cena wybranej oferty: 86300,00

Oferta z najni sz  cen : 86300,00 / Oferta z najwy sz  cen : 86300,00

Waluta: PLN.


