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Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 53O794-2OI2 z dnia 2012-12-28 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łabiszyn
1,Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa wrazz rozładunkiem podsypki cementowo - pisakowej na teren 9miny

Łabiszyna w ilości:a)podsypka cementowo - piaskowa: - klasa: B7,5, - konsystencja: K1, - zawartość cementu w
stosunku do.,.
Termin składania ofert: 2013-01-07

Łabiszyn: Dostawa podsypki cementowo - piaskowej na teren gminy
Łabiszyn w 2013r.
Numer ogłoszenia: 18924 - 2013; data zamieszczenia: 14.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczan ie ogłoszen ia : obowiązkowe.

Ogłoszenie doĘczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Bluletynie Zamówień Publicznych: tak, numer
ogłoszenia w BZP: 530794 - 2O12r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nle.

SEKGJA l: ZAMAW|AJACY
l. 1) NAZWA l ADRES:

Uząd Miejski

w Łabiszynie, pl. 1000-|ecia

1

, 89-210

Łabiszyn, woj. kujawsko-

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

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samoządowa.

l1.1)

Nazwa nadana zamówieniu przezzamawiającego: Dostawa podsypkicementowo - piaskowej na

teren gminy Łabiszyn w 2013r..
!1.2)

Rodzaj zamówienia: Dostawy.

l1.3)

Określenie przedmiotu zamówienia: 1.Pzedmiotem zamówienia jest: Dostawa w(azz rozładunkiem

podsypki cementowo - pisakowej na teren gminy Łabiszyna w ilości:a)podsypka cementowo - piaskowa: klasa: B 7,5, - konsystencja: K,l, - zawańość cementu w stosunku do piasku: 1:4; - llość:500 m3 b)
podsypka cementowo - pisakowa: - klasa: B 15, - konsystencja: K1, - zawańość cementu w stosunku do
piasku: 1:4, - ilośc:300 m3 2.Dostawy odbywac się będą sukcesywnie w miarę potzeb Zamawiającego.

3.ZamawiĄący będzie uzgadniał na piśmie lub telefonicznie każdorazowo dostawę podsypki z
\AĄkonawcą. 4,Termin wykonania dostaw obejmuje okres od pienłszego zgłoszenia do 31 grudnia2O13r.

5.Transpoń kruszywa musi odbywac się środkami transpońu w warunkach zabezpieczających je pzed
zanieczyszczeniem izmieszaniem z innymi materiałami, wysuszeniem lub zawilgoceniem. 6.Zamawiający

20|3-01-14

)trona 2 Z 2

zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększeniazakupu podsypki , co nie moze stanowić podstawy do
wnoszenia pzez wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. 7.CPV: 44-1141-00-3 - gotowa mieszanka betonu
44-11-40-00-2 - beton.
!1.4)

Wspólny Słown ik Zamówień (CPV):

44.1

1

.41 .00-3, 44.1

1

.40.00-2.

SEKCJA lll: PROCEDURA
tl1.1)

TRYB UDZIELENtA ZAMOWIENtA: Pzetarg nleogranlczony

ll1.2)

lNFoRMACJE ADMlNlsTRAcYJNE

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

lv.l) DATA UDZIELENlA ZAMOWIENIA: 11.01.2013.
lV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:3.
lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
tV.4) NAZWA

lADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA:

Pzedsiębiorstwo Wielobranżowe ZEN - BUD BłażejewskiZenon, ul. Powstańców Wielkopolskich 46, 8921 0

Łabiszyn, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

lV.S) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT):145783,00 PLN.
lV.6)

tNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERw oRAz o oFERTAGH z NAJNlŻszĄl

NAJVVYZSZĄ CENĄ
Cena wybranej

ofeĘ: 127920,00

Ofeńa z nainiższą ceną: 127920,00

/

Ofeńa z najwyższą ceną: 231240,00

Waluta: PLN.
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