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Łabiszyn: Dostawa eIementów wibroprasowanych na teren gminy
Łabiszyn
Numer ogłoszenia: 35137 - 2012; data zamieszczenia: 13.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZ|ELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczan ie ogłosze n ia

:o

bowiąz kowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP.1448 -2012r,
CzY w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak,

SEKCJA

l:

l. 1) NAZWA

ZAMAWIAJAGY
lADRES: Uząd Miejskiw Łabiszynie, pl.

pomorskie, tel. 52 3844052, faks 52 3844052.
l. 2) RODZAJ

'1000-|ecia 1, 89-210 Łabiszyn, woj. kujawsko-

ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samoządowa.

Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa elementów wibroprasowanych na teren
gminy Łabiszyn.
!1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy,
11.1)

OkreŚlenie przedmiotu zamówienia: 1.Pzedmiotem zamówienia jest: dostawa elementow
wibroPrasowanych na teren gminy Łabiszyn. a) Dostawa elementów wibroprasowanych odbywać się będzie
sukcesywnie w miarę potrzeb ZamawiĄącego, W okresie od pierwszego zgłoszenia do 31 .12.2012r. b)
DostawY odbywaó się będą na telefoniczne zamówienie złoźonepzez pzedstawiciela ZamawiĄącego. c) Do
zadań WYkonawcy należy dostawa wrazz rozładunkiem elementów wibroprasowanych w miejscu
wskazanYm PzezZamawiającego. 2.Zakres rzeczowy,, a)Kostka brukowa szara 8 cm b)Kostka brukowa
czeMona 8 cm c)Kostka brukowa szara 6 cm d)Opornik uliczny e)Opornik uliczny f)obzeze trawnikowe g)
Krawęznik drogowy h)Krawężnik drogowy najazdow i) Krawęznik najazdowy (skośny) lewy j) Krawęznik
najazdowY (skoŚny) prawy k) Krawęznik drogowy wewnętzny R= 0,5 l) Krawęznik drogowy wewnętzny R= 1
m 3, SzczegÓłowy zakres rzeczowy zamówienia zawierazalącznik nr 5 do Sl\^z 4, Zamówienia
uzuPełniające: \Ąkonawca przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż20
% wartoŚci zamÓwienia podstawowego, polegającego na rozszerzeniu dostawy, zgodnie z ań.67 ust. 1 pkt 7
ustawy Prawo zamówień publicznych. 5. Wspólny słownik zamówień: CPY:44.11.42.00-4 produkty betonowe
CPV'. 44.11,31.00-6 materiały chodnikowe CPV: 44.1'1,30.00-5 drogowe materiały konstrukcyjne.
l!.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.42,00-4, 44,11,31,00-6, 44.11,3o.0o-5,
l1.3)

SEKCJA ll!: PROCEDURA
TRYB UDZIELEN|A ZAMOW|EN !A: Przetarg nieog raniczony
ll1.2) lNFoRMAGJE ADMlNtsTRAcYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
lll,

1

)

http:llbzpl.portal.uzp,gov.pVindex.php?ogloszenie:myforms&action:saveform&poz,..
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lv.l) DATA UDZIELEN|A ZAMOW|ENlA: 02.02.2012.
lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.
lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0,
lV.4) NAZWA lADRES WYKoNAWCY, KTÓREMU UDzlELoNo zAMoWlENlA:
Zakład produkcji Materiałow BudowlanychTerrazzo

mgr inz. Jacek Kulupa, Budzyń, 64-840 Kąkolewice

Dz. Nr 60 Oddział Budzyń os, Cechowe 15, kraj/woj. wielkopolskie.
lV.5) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT):348945,60 PLN.
lV.6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH

cENĄ

z NAJNlŻszĄI NAJWYŻSZĄ

Gena wybranej ofeńy: 222556,20
Ofeńa z nĄniższą ceną: 222556,20 l Ofeńa z nĄwyższą ceną: 2551 51,20
Waluta: PLN

http:llbzpl.portal.uzp.gov.pllindex.php?ogloszenie:myforms&action:saveform&poz,..
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