Budziszewice: Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice
Numer ogłoszenia: 322674 - 2014; data zamieszczenia: 30.09.2014
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: 271616 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Budziszewice, ul. J. Ch. Paska 66, 97-212 Budziszewice,
woj. łódzkie, tel. 044 7102389, faks 044 7102389.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zagospodarowanie zbiornika
wodnego w miejscowości Węgrzynowice.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1/ w zakresie
nawierzchni - ciągi piesze o nawierzchni glinkowo-żwirowej , ciągi piesze o konstrukcji
drewnianej, plac wypoczynkowy o nawierzchni z płyt betonowych tarasowych tzw. drewno
ogrodowe, budowa pomostu oraz kładki o konstrukcjach drewnianych, budowa palisady z
drewnianych pali, budowa plaży z piasku 2/ w zakresie wyposażenia w małą architekturę wyposażenie w altany , ławostoły , ławy, kosze na śmieci , stojak rowerowy, tablice
informacyjne, podesty drewniane i grill 3/ w zakresie renowacji stawów - oczyszczenie
stawów polegające na odmuleniu, profilowaniu dna zbiornika, wyprofilowaniu skarp i
brzegów, obsianie skarp trawą 4/ obsługa geodezyjna robót.Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia zawierają przedmiary robót, część opisowa dokumentacji projektowej (z
wyłączeniem zieleni-zieleń nie jest objęta przedmiotem zamówienia) , mapa-projekt
zagospodarowania terenu (z wyłączeniem zieleni-zieleń nie jest objęta przedmiotem
zamówienia), mapa-projekt wykonawczy dróg i małej architektury oraz szczegółowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót ..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.27.10-5.
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: Uwaga: Zamówienie dotyczy projektu , o
dofinansowanie którego Gmina Budziszewice ubiega się ze środków UE, w ramach
działania 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi objętego PROW na lata 2007-2013złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej do UM. Na dzień udzielenia
przedmiotowego zamówienia Gmina nie ma jednak zawartej umowy o przyznanie
pomocy ani też nie posiada informacji o odmowie przyznania pomocy. Stąd wskazana
wyżej odpowiedź TAK z niniejszą uwagą..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.09.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
•

EDEN Projektowanie Urządzanie Terenów Zielonych, ul.Wiślana 17, 97-300
Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 162727,51 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
•
•
•

Cena wybranej oferty: 249719,57
Oferta z najniższą ceną: 249719,57 / Oferta z najwyższą ceną: 496337,28
Waluta: PLN.

