ZP-3411/001/10
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych?
Numer ogłoszenia w BZP:160257-2010

Tak

.Nie

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia?
Tak

.Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa: Zespół Szkół nr 3
Adres pocztowy:
ul. Orzepowicka 15a
Miejscowość:

Rybnik

Kod pocztowy:
44-217

Tel.:
032/4227081

Fax:
032/4227081

Województwo:
śląskie

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Podmiot prawa publicznego
Inny (proszę określić):
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał
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SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

„Remont WC damskiego i męskiego w Zespole Szkół nr 3 Rybniku”
II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

Usługi

Dostawy

II.3) Przedmiot zamówienia obejmuje:
Przedmiotem zamówienia jest remont WC damskiego i męskiego w budynku Zespołu Szkół nr 3 w
Rybniku.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
A. roboty instalacyjne
- demontaż starej instalacji wody zimnej, ciepłej i kanalizacji,
- dostawa materiałów na wykonanie instalacji wod-kan,
- montaż instalacji wod-kan,
-wykonanie niezbędnych prac budowlanych potrzebnych do wykonania zadania,
- wykonanie podłączenia urządzeń i zabudowanie umywalek, ustępów, pisuarów wraz z armaturą
potrzebną do tych urządzeń,
-wykonanie prób, regulacji, pomiarów i odbioru robót, dokumentacji powykonawczej.
B. roboty budowlane
- przekucia otworów i wykucie bruzd w ścianach i stropach pod przewody instalacji sanitarnej,
- zamurowanie wykutych otworów i bruzd,
- naprawa tynków wewnętrznych i malowanie ścian i sufitów,
- rozkucie posadzki betonowej w celu wykonania nowej posadzki wraz z jej obniżeniem,
- osadzenie nowych drzwi w wc damskim personelu i męskim,
- wykonanie nowych sanitariatów z płyt gipsowo – kartonowych wodno i ognioodpornych gr.12,5 mm,
- licowanie posadzki oraz ścian na wysokość 2mb,
- wszystkie przejścia przez ściany i stropy wykonać jako przejścia szczelne,
- wywóz i utylizacja gruzu,
Szczegółowy zakres
oraz przedmiary robót

prac

precyzują:

specyfikacje

techniczne

wykonania

i

odbioru

robót

II.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny
Główny
przedmiot

45330000-9

Dodatkowe
przedmioty

45320000-6
45400000-1

II.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części
Wartość: 44105.77

Waluta: PLN

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) tryb udzielenia zamówienia
Rodzaj procedury
Przetarg nieograniczony

-

Negocjacje bez ogłoszenia
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- Zamówienie z wolnej ręki
Zapytanie o cenę
Licytacja elektroniczna

Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
III.2) informacje administracyjne

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii europejskiej
tak
wskazać projekt/program: ………………………………….

nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) Data udzielenia zamówienia:

19/07/2010 (dd/mm/rrrr)

IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 4
IV.3) Liczba ODRZUCONYCH ofert: 0
IV.4) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia
„PUMART” Sp Z o.o.

Adres pocztowy:
Ul. Broniewskiego 25
Miejscowość:
Kod pocztowy:
Rybnik
- 44-207
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT) 58390,60
PLN

Kraj/województwo
- śląskie

IV.6) Informacja O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ OOFERTACH Z NAJWYŻSZĄ I
NAJNIŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty
Oferta z najniższą ceną

44105.77
44105.77 Oferta z najwyższą ceną 58948,45

Waluta: PLN
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