
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 110147-2016 z dnia 2016-06-29 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orzesze

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej dla infrastruktury aktywnego wypoczynku:

budowa skateparku przy ulicy Bukowina w Orzeszu na działkach nr 507/213 i 608/213 1229/213, na planowaną

inwestycję planuje się...

Termin składania ofert: 2016-07-07

Orzesze: Opracowanie dokumentacji projektowej dla i nfrastruktury

aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bu kowina w

Orzeszu

Numer ogłoszenia: 175923 - 2016; data zamieszczenia : 08.08.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biulet ynie Zamówie ń Publicznych:  tak, numer ogłoszenia w

BZP: 110147 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówie ń Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmia nie ogłoszenia:  nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Orzesze, ul. Św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze, woj. śląskie, tel. 032 3248800,

faks 032 3248826.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Opracowanie dokumentacji projektowej dla

infrastruktury aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ul. Bukowina w Orzeszu.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji

projektowej dla infrastruktury aktywnego wypoczynku: budowa skateparku przy ulicy Bukowina w Orzeszu na

działkach nr 507/213 i 608/213 1229/213, na planowana inwestycje planuje się przeznaczyć ich fragment

zaznaczony na mapie na czerwono. Obecnie w miejscu planowanej inwestycji znajduje się budynek z pozwoleniem

na rozbiórkę. Zakłada się, że z obiektu korzystać będzie młodzież na deskorolkach, hulajnogach, rolkach i BMX.

Skatepark powinien składać się z elementów takich jak: bank i quarter, roll-in, fanbox, grindbox i poręcze.

Przykładowo moga to byc: bank ramp, quarter pipe, funbox z poręcza, funbox z grindboxem, poręcz fala.

Nawierzchnia skateparku z betonu lub inna. Ostateczny rodzaj, wielkość i ilość urządzeń zostanie ustalona przez

Zamawiającego na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

stanowi załącznik nr 5 do SIWZ 2. Podwykonawcy: 2.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części

zamówienia podwykonawcy. 2.2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawce
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kluczowych części zamówienia. 2.3. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawce w ofercie części

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. W przypadku gdy Wykonawca powołuje sie na wiedze

i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia lub zdolności finansowe lub

ekonomiczne podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w

art.22 ust.1 Ustawy Wykonawca zobowiązany jest do podania nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby

się powołuje.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 71.22.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  02.08.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  11.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  1.

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

MARBO ARCHITEKCI Bożena Lewczyńska - Richter,, Al. Wojciecha Korfantego 21/9, 44-100 Gliwice,

kraj/woj. śląskie.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 12000,00 PLN.

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

Cena wybranej oferty:  6150,00

Oferta z najni ższą ceną: 6150,00 / Oferta z najwy ższą ceną: 60639,00

Waluta:  PLN .
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