„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Ogłoszenie nr 500018865-N-2017 z dnia 28-08-2017 r.
Miasto i Gmina Sztum: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót
budowlanych pn.: Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako
wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
Zadanie jest współfinasowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach
poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w
ramach inicjatywy LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie
„Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub
rekreacyjnej lub kulturalnej’ - umowa o przyznanie pomocy nr 00038-6935-UM1110149/16
zawarta w dniu 11 maja 2017 r.
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 552752-N-2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych:
nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto i Gmina Sztum, Krajowy numer identyfikacyjny 17074777300000, ul. ul.
Mickiewicza 39, 82400 Sztum, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 556 406 303, e-mail
malwina.wisniewska@sztum.pl, faks 556 406 300.
Adres strony internetowej (url): www.sztum.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie realizowanych robót budowlanych pn.:
Utworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie
oferty turystycznej Krainy Dolnego Powiśla
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
RI.271.14.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
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Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku
partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie
realizowanych robot budowlanych polegających utworzeniu miejsca rekreacyjno –
wypoczynkowego w Barlewiczkach jako wzmocnienie oferty turystycznej Krainy Dolnego
Powiśla. Roboty budowlane obejmują w szczególności: 1. Uporządkowanie i
zagospodarowanie terenu – nawiezienie mieszanki ziemi urodzajnej i torfu, wykonanie
nawierzchni trawiastej, nawierzchni żwirowej oraz z kostki brukowej betonowej, 2.
Urządzenie placu zabaw oraz strefy fitness, 3. Wykonanie bramek i piłkochwytów, 4.
Wykonanie stołów ogrodowych z siedziskami, 5. Wykonanie altan, 6. Wykonanie miejsca na
ognisko, 7. Wykonanie oświetlenia LED. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu
zamówienia określa dokumentacja projektowa, uzgodnienia branżowe i specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) opracowana przez:
KONSBUD Projektowanie i Nadzory inż. Jarosław Czermak. Dokumentacja projektowa do
wglądu na stronie internetowej www.bip.sztum.pl (w zakładce Zamówienia Publiczne) z
przetargu nieograniczonego na roboty budowlane. Do obowiązków Wykonawcy należą
wszystkie czynności określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane,
Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, Rozporządzenie Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
oraz w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71247000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09/08/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2907.25
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
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liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Nazwa wykonawcy: EKO-INWEST S.C. Alicja jurasińska, Andrzej Zegzuła, Zbigniew
Jurasiński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 18
Kod pocztowy: 82-300
Miejscowość: Elbląg
Kraj/woj.: warmińsko - mazurskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 7380.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 7380.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 7380.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI
BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O
CENĘ
IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.
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IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

