Pyrzyce: Doposażenie istniejących placów zabaw w miejscowości: Młyny, Turze,
Krzemlin, Pyrzyce - Gmina Pyrzyce w ramach operacji: Rewitalizacja miejscowości
Żabów, Giżyn, Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce, Ryszewo, Nieborowo poprzez
utworzenie lub doposażenie istniejących placów zabaw
Numer ogłoszenia: 257862 - 2013; data zamieszczenia: 03.07.2013
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: 190416 - 2013r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia: nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pyrzyce, Plac Ratuszowy 1, 74-200 Pyrzyce, woj.
zachodniopomorskie, tel. 91 39 70 320, faks 91 39 70 314.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Doposażenie istniejących placów
zabaw w miejscowości: Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce - Gmina Pyrzyce w ramach
operacji: Rewitalizacja miejscowości Żabów, Giżyn, Młyny, Turze, Krzemlin, Pyrzyce,
Ryszewo, Nieborowo poprzez utworzenie lub doposażenie istniejących placów zabaw.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: W ramach powyższego zadania planuje sie
doposażenie istniejących placów zabaw, w tym: 1. w miejscowości Młyny na działce nr 66/1,
gm. Pyrzyce -doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw zabawowy ( 2
wieże czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka ,mostek, podest
wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa a sprężynach - 1
szt , d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 2 szt. -wyposażenie
dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica
informacyjna- 1szt. 2. w miejscowości Turze na działce nr 353, gm. Pyrzyce -roboty ziemne, nawierzchnia placu zabaw, -ogrodzenie placu zabaw, -placu zabaw w urządzenia zabawowe:
a) zestaw zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła , rura
strażacka ,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka
wagowa- 1 szt , d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 1szt. wyposażenie dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c)
tablica informacyjna- 1szt. 3. w miejscowości Krzemlin na działce nr 264/1, gm. Pyrzyce doposażenie placu zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw zabawowy ( 2 wieże
czterokątne, pajęczyna z łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka ,mostek, podest
wejściowy, ślizg), b) huśtawka dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa na sprężynach -

1 szt , d) czworobok zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 2 szt. -wyposażenie
dodatkowe: a) ławka metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica
informacyjna- 1szt. 4. w miejscowości Pyrzyce na działce nr 36, gm. Pyrzyce -wyposażenie
placu zabaw w urządzenia zabawowe: a) zestaw zabawowy ( 2 wieże czterokątne, pajęczyna z
łańcuchami, drabina pochyła , rura strażacka ,mostek, podest wejściowy, ślizg), b) huśtawka
dwusiedziskowa - 1 szt, c) huśtawka wagowa na sprężynach - 1 szt , d) czworobok
zręcznościowy -1 szt, e) bujak na sprężynie - 2szt. -wyposażenie dodatkowe: a) ławka
metalowa z oparciem - 2 szt, b) kosz na śmieci - 1 szt , c) tablica informacyjna- 1szt..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-9, 45.11.27.23-9, 45.22.38.00-4.
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: Program -Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013..
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.06.2013.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Józef Kozłowski z siedzibą, Tychowo 16, 76-100 Sławno, kraj/woj.
zachodniopomorskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 110972,32 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z
NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 88256,19
Oferta z najniższą ceną: 88256,19 / Oferta z najwyższą ceną: 199260,00
Waluta: PLN.

