
Og oszenie powi zane:
Og oszenie nr 112604-2010 z dnia 2010-04-21 r. Og oszenie o zamówieniu - I owa
1. Remont ci gu pieszo-jezdnego za osiedlem plus dwa parkingi 2. Remont ci gu pieszo-jezdnego ( czworaki ) od ul.
Borowskiej 3. Remont chodnika osiedlowego od ulicy Borowskiej 4. Remont chodnika budynek 67-71 5. Remont chodnika
budynki...
Termin sk adania ofert: 2010-05-06

owa: Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez wykonanie
ci gów pieszo - jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo - jezdnych -

osiedle mieszkaniowe Czy ówek
Numer og oszenia: 144055 - 2010; data zamieszczenia: 04.06.2010

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:

112604 - 2010r.

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: Utwardzenie powierzchni gruntu dzia ki budowlanej poprzez

wykonanie ci gów pieszo - jezdnych oraz remont istniej cych ci gów pieszo - jezdnych - osiedle mieszkaniowe Czy ówek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Okre lenie przedmiotu zamówienia: 1. Remont ci gu pieszo-jezdnego za osiedlem plus dwa parkingi, 2. Remont

ci gu pieszo-jezdnego ( czworaki ) od ul. Borowskiej, 3. Remont chodnika osiedlowego od ulicy Borowskiej, 4. Remont

chodnika budynek 67-71, 5. Remont chodnika budynki 55-59; 61-65 oraz po czenie mi dzy nimi, 6. Remont nawierzchni

betonowej od wjazdu do mietnika osiedlowego. Na w/w elementy robót sk ada si  wykonanie: Podbudowa z kruszywa

amanego gr. 15cm - 1115 m2 Podbudowa betonowa grubo ci 10 cm - 658 m2 Kraw nik betonowy 100x30x15 cm - 297

mb Obrze a betonowe szare 20x6 cm - 310 m2 Obrze a betonowe szare 30x8 cm - 1145,80 mb Chodniki z kostki

betonowej kolorowej gr. 6 cm - 359,60 m2 Chodniki z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 186 m2 Nawierzchnia ci gów

pieszo - jezdnych z kostki betonowej szarej gr. 6 cm - 1773 m2 Profilowanie i zag szczanie poboczy gruntowych - 456,40

m2 Zamawiaj cy przewiduje zamówienia uzupe niaj ce o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 Ustawy Prawo zamówie

publicznych , stanowi cych nie wi cej ni  50 % zamówienia podstawowego. Szczegó owy zakres i technologi  robót okre la

dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót oraz specyfikacj  techniczn  wykonania i odbioru robót..

II.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.20-7.



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: 04.06.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

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

Przedsi biorstwo Transportu Us ugowego TRANS-LAS Sp. z o.o., ul. Budowlanych 11, 68-200 ary, kraj/woj. lubuskie.

IV.5) Szacunkowa warto  zamówienia (bez VAT): 179594,07 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 179594,07

Oferta z najni sz  cen : 179594,07 / Oferta z najwy sz  cen : 219922,98

Waluta: PLN.


