
Sobótka: Przedszkole w Sobótce przy ul. Słonecznej i Świdnickiej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Numer ogłoszenia: 98274 - 2012; data zamieszczenia: 29.03.2012

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: 60656 - 2012r.

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sobótka, Rynek 1, 55-050 Sobótka, woj. dolnośląskie, tel. 071 3162043 do 045, faks 071 3162123.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedszkole w Sobótce przy ul. Słonecznej i Świdnickiej - wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pt. Przedszkole w Sobótce przy ul. Słonecznej i Świdnickiej - wymiana stolarki okiennej i

drzwiowej. Zakres prac obejmuje: Budynek przedszkola przy ul. Słonecznej 34. Przedmiotem zamówienia jest wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej na parterze i

piętrze budynku. Roboty polegają na demontaŜu starej i montaŜu nowej stolarki, demontaŜu i montaŜu podokienników zewnętrznych stalowych -brąz-, demontaŜ i montaŜ

parapetów wewnętrznych PCV -marmurek-, obróbki tynkarskie ościeŜy wewnętrznych i zewnętrznych, malowanie ościeŜy wewnętrznych farbą 2 x emulsja. Parametry

stolarki okiennej i drzwiowej PCV: kolor biały, pięciokomorowa, grubość minimalna ramy 70mm, szkło: k= 1,0 W/m2K, okna i drzwi: K=1,60 W/m2K, szprosy

wewnątrzszybowe 26mm, mikrowentylacja, okucia obwiedniowe. Wymiary poszczególnych okien i drzwi naleŜy sprawdzić na obiekcie!! Ilości stolarki okiennej:O1 - 4 szt., O2

- 2 szt., O3 - okno w wykuszu, siedmioskrzydłowe (4 lewe, 3 prawe skrzydła, w tym 4 uchylno-rozwierne, 3 rozwierne), profil kątowo zmienny - 14,40mb. O4 - 6 szt., O5 - 2

szt., O6 - 1 szt., O7 - 1 szt., O8 - 1 szt. Ilości stolarki drzwiowej: D1 - 1 szt. - drzwi drewniane wejściowe (na wzór drzwi wejściowych zamontowanych w przyziemiu), z

nadświetlem oszklonym, 2 zamki, kolor brązowy, samozamykacz, D2 - 1 szt. - drzwi balkonowe PCV, kolor biały,D3 - 1 szt. - drzwi balkonowe PCV (wersja a), kolor biały

Budynek przedszkola przy ul. Świdnickiej 49. Przedmiotem zamówienia jest wymiana 58 szt. stolarki okiennej PCV i 1 szt. drzwi wejściowych do budynku drewnianych.

Roboty polegają na demontaŜu starej i montaŜu nowej stolarki okiennej, wymianie 1 kpl. drzwi wejściowych drewnianych, demontaŜu i montaŜu parapetów wewnętrznych

PCV -marmurek-, montaŜu podokienników stalowych zewnętrznych -brąz-, obróbki tynkarskie ościeŜy zewnętrznych i wewnętrznych, malowanie ościeŜy wewnętrznych farbą

2 x emulsja. Parametry techniczne jak w przedszkolu przy ulicy Słonecznej. Ilości stolarki okiennej: okno o wym. 190 x 110cm = 29 szt, okno o wym. 164 x 110cm = 27 szt,

okna o wym. 52 x 190cm = 2 szt. Stolarka drzwiowa: drzwi drewniane dwuskrzydłowe (wykonane na wzór istniejących), częściowe przeszklone, szkło bezpieczne,
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hartowane, kolor brązowy, 2 zamki, samozamykacz - 1 szt. Wymiary poszczególnych okien i drzwi naleŜy sprawdzić na obiekcie !! Szczegółowy zakres zamówienia

określony jest w przedmiarze robót stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.42.10.00-4, 45.21.41.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

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

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.03.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

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

MIROX Sp. z o.o., ul. Górecka 104, 61-483 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 121951,22 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 84724,45

Oferta z najniŜszą ceną: 79040,30 / Oferta z najwyŜszą ceną: 98054,55

Waluta: PLN.
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