
Og oszenie powi zane:

Og oszenie nr 286538-2009 z dnia 2009-08-20 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa

A) Roboty rozbiórkowe i demonta owe : wykucia z muru o cie nic, drzwi, zerwanie starych posadzek, rozbiórka podsufitek,

cianek dzia owych , roboty demonta owe starych przyborów sanitarnych; B) Roboty remontowo- budowlane...

Termin sk adania ofert: 2009-09-16

owa: Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz
zagospodarowanie do niej przyleg ego terenu

Numer og oszenia: 169125 - 2009; data zamieszczenia: 05.10.2009
OG OSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

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:

286538 - 2009r.

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) OKRE LENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Remont i wyposa enie wietlicy wiejskiej w Czy ówku oraz

zagospodarowanie do niej przyleg ego terenu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: A) Roboty rozbiórkowe i demonta owe : wykucia z muru o cie nic, drzwi,

zerwanie starych posadzek, rozbiórka podsufitek, cianek dzia owych , roboty demonta owe starych przyborów sanitarnych; B)

Roboty remontowo-budowlane wewn trzne: uzupe nienia tynków, osadzenie parapetów podokiennych, wymiana drzwi sali

wietlicy, ciany dzia owe pomieszczenia sanitarnego, stolarka drzwiowa wewn trzna, uzupe nienie pod  i ocieplenia stropu

zaplecza, ok adziny cian glazurowane w pomieszczeniach sanitarnych, posadzki gresowe, obudowy z p yt gk, szpachlowanie

cian i sufitów, roboty malarskie itp. Powierzchnia u ytkowa remontowanej wietlicy wynosi 80,85 m2; C) Instalacja wod - kan.

w pomieszczeniu sanitarnym: wykonanie kanalizacji podposadzkowej pvc 110 mm, wykonanie instalacji wodnej z tworzywa ppp

20 i 15 mm, wyposa enie instalacji w zawory odcinaj ce kulowe, rewizje itp. monta  umywalek szt.2 i zlewozmywaka ze stali

nierdzewnej na szafce, baterie kulowe 15 mm, pisuar, monta  podgrzewaczy wody (pojemno ciowe) 10l itp.; D) Przy cze

sanitarne: roboty ziemne, wykonanie nowego przy cza z rur PVC 160mm do istniej cego elbetowego zbiornika

bezodp ywowego L=12 mb; E) Instalacja elektryczna wn trzowa: roboty demonta owe starych opraw; przebicie otworów,

wykucia bruzd, monta  i zaprawienie przewodów, monta  puszek, gniazd wtyczkowych, wy czników; monta  tablicy

wn trzowej, monta  grzejników elektrycznych ciennych, monta  opraw o wietleniowych szt. 12, wykonanie pomiarów; F)

Ogrodzenie terenu: rozebranie istniej cego ogrodzenia, wykonanie coko u ogrodzenia z bloczków i okapników betonowych,



monta  s upków stalowych, monta  ogrodzenia sztachetowego o wysoko ci 120 cm na ryglach drewnianych 78 m2, osadzenie

furtek i wrót o szeroko ci 3m, osadzenie obrze y betonowych 18 mb i wykonanie nawierzchni chodnika na podsypce

cementowo - piaskowej z kostki betonowej gr 6 cm 16,20 m2; G) Remont elewacji budynku: wymiana okna drewnianego na

pvc w cianie szczytowej budynku, wykonanie robót przygotowawczych i izolacji termicznej budynku ze styropian redniej gr.8

cm, wykonanie ok adziny coko u budynku p ytkami klinkierowymi 21,50 m2, ok adziny schodów 9,8 m2, tynk akrylowy elewacji

gr. 1,5 mm, prace blacharskie uzupe niaj ce; wykonanie opaski wokó  budynku z kostki betonowej 6 cm. Powierzchnia robót

elewacji: 156,30 m2; H) wyposa enie ruchome wietlicy w meble i akcesoria (fili anki, talerze, sztu ce itp. ).

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.25.22-6, 45.26.25.21-9, 45.32.10.00-3, 45.33.00.00-9,

45.31.00.00-3, 45.34.00.00-2.

II.1.5) Ca kowita ko cowa warto  zamówienia (bez VAT) obejmuj ca wszystkie zamówienia i cz ci: 157560.48 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak, projekt/program:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach dzia ania Odnowa i Rozwój Wsi..

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02.10.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Firma Budowlana BUREMO Henryk Rzeszowski, ul. Blacharska 22, 68-120 I owa, kraj/woj. lubuskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJ CYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z

NAJNI SZ

I NAJWY SZ  CEN (bez VAT)

Cena wybranej oferty: 157560.48

Oferta z najni sz  cen : 149524.20 oferta z najwy sz  cen : 230963.05

Waluta: PLN.


