
Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 75800-2015 z dnia 2015-04-03 r. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy - Cedry Wielkie

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z zadaniem pn.: Rewitalizacja

miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej

zlewni mleka...

Cedry Wielkie: Wykonanie zamówienia uzupełniaj ącego zwi ązanego z

zadaniem pn.: Rewitalizacja miejscowo ści Kiezmark w gminie Cedry

Wielkie poprzez budow ę ogólnodost ępnej świetlicy wiejskiej w miejscu

byłej zlewni mleka

Numer ogłoszenia: 81556 - 2015; data zamieszczenia: 10. 04.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:  obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:  zamówienia publicznego.

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

w BZP: 75800 - 2015r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:  Gmina Cedry Wielkie, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, woj. pomorskie, tel.

58 6836164, faks 58 6836166.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego:  Wykonanie zamówienia uzupełniającego związanego z

zadaniem pn.: Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę ogólnodostępnej

świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka.

II.2) Rodzaj zamówienia:  Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówień uzupełniających

związanych z zadaniem pn.:Rewitalizacja miejscowości Kiezmark w gminie Cedry Wielkie poprzez budowę

ogólnodostępnej świetlicy wiejskiej w miejscu byłej zlewni mleka polegających na wykonaniu następujących

robót: 1)Wykonanie podbitki krokwi obiektu z materiału równoważnego do okładzin z desek drewnianych

szerokości do 12 cm na szczytach elewacji; 2)Wykonanie 2 kpl. pionów wentylacji z pomieszczeń kuchni i W-C

zakończone wyrzutniami ściennymi na elewacji północnej obiektu; 3)Utwardzenie nawierzchni kostką betonową

grubości 6 cm podsypce piaskowej - 10 cm i podbudowie z tłucznia kamiennego sortowanego - 10 cm.

II.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.40.00.00-1, 45.33.12.10-1, 45.23.30.00-9, 45.23.32.53-7.

SEKCJA III: PROCEDURA
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III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:  tak,

projekt/program: Inwestycja jest przedsięwzięciem współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w

ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających

na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych

społeczności z Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów

rybackich 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:  10.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:  1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:  0.

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

Zakład Wielobranżowy Jan Rekowski, ul. Stolema 4, Stężyca, kraj/woj. Polska.

IV.5) Szacunkowa warto ść zamówienia  (bez VAT): 22508,36 PLN.

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

CENĄ

Cena wybranej oferty:  27685,28

Oferta z najni ższą ceną: 27685,28 / Oferta z najwy ższą ceną: 27685,28

Waluta:  PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocja cji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej r ęki albo

zapytania o cen ę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia

jest zgodne z przepisami.

Tryb z wolnej ręki w niniejszym postępowaniu zastosowano z uwagi na udzielenie dotychczasowemu

wykonawcy robót budowlanych zamówienia uzupełniającego, stanowiącego nie więcej niż 50% wartości

zamówienia podstawowego i polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Do

powyższego postępowania zastosowano tryb zamówienia z wolnej ręki zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 6
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