
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 75985-2011 z dnia 2011-03-08 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Drawno
Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego w okresie: - realizacji robót - od dnia zawarcia
umowy do dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia od Wykonawcy robót. - gwarancji udzielonej
przez Wykonawcę...
Termin składania ofert: 2011-03-18

Drawno: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w okresie

gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn.

Zwiększenie dostępności do obiektu kultury poprzez remont

Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu

Numer ogłoszenia: 85518 - 2011; data zamieszczenia: 20.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w

BZP: 75985 - 2011r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Drawno z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3, 73-220

Drawno, woj. zachodniopomorskie, tel. 95 7682031, faks 95 7682031.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją i w

okresie gwarancji wykonania robót budowlanych obejmujących zadanie pn. Zwiększenie dostępności do obiektu

kultury poprzez remont Drawieńskiego Ośrodka Kultury wraz z zagospodarowaniem terenu.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski obejmuje roboty budowlane remontowe: - roboty

przygotowawcze - rozbiórkowe, wywozy ziemi i gruzu z utylizacją; - docieplenie ścian i ościeży piwnicznych oraz

cokołu polistyrenem ekstrudowanym; - docieplenie ścian zewnętrznych piwnicznych od wewnątrz wełną mineralną

twardą; - renowacja i izolacja istniejących studzienek doświetlających; - remont ścian zewnętrznych elewacji z

przygotowaniem pod ocieplenie; - wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i bramy garażowej; - docieplenie ścian i

ościeży budynku styropianem, przejazdu bramowego wełną mineralną, stropodachu; - cokoły elewacji z płytek

klinkierowych; - tynki szlachetne na kominach i renowacja czap kominowych; - uzupełnienie i renowacja elementów

ślusarki; - opaski ochronne wokół budynków oraz roboty towarzyszące; - instalacje sanitarne (c.o., wodociągowa,

odwodnienie, kanalizacja deszczowa) i elektryczne wraz z siecią oświetlenia zewnętrznego; - roboty rozbiórkowe,

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=85...

1 z 2 2011-04-20 11:17



chodniki i place, drogi i parkingi; - renowacja scian; - ogrodzenie; - mała architektura, plac zabaw, zieleń; - muszla

koncertowa..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.52.00.00-9.

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: Inwestycja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w

Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś

Priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.2 Rozwój kultury - ochrona i zachowanie

dziedzictwa kulturowego, Poddziałanie 5.2.1 Rozwój i odtworzenie infrastruktury kultury wraz z systemem

informacji kulturalnej..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.04.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji, Spółka z o.o., Al. Papieża Jana Pawła II nr 42, 70-415 Szczecin,

kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 77056,53 PLN.

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

Cena wybranej oferty: 72600,00

Oferta z najniższą ceną: 64800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 115000,00

Waluta: PLN.
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