
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 199856-2014 z dnia 2014-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zaręby 

Kościelne 

Przedmiotem zamówienia jest: Plac sportowo rekreacyjny w Zarębach Kościelnych W 

ramach robót na placu sportowo - rekreacyjnym przewiduje się następujące roboty: - 

wykonanie boiska do gry w siatkówkę o wymiarach 13,5 m x 30,0 m o... 

Termin składania ofert: 2014-06-27  

 

Zaręby Kościelne: Plac sportowo rekreacyjny w Zarębach Kościelnych 

Numer ogłoszenia: 255118 - 2014; data zamieszczenia: 30.07.2014 
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: 199856 - 2014r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zaręby Kościelne, ul. Kowalska 14, 07-323 Zaręby 

Kościelne, woj. mazowieckie, tel. 086 2706004, faks 086 2706200. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Plac sportowo rekreacyjny w 

Zarębach Kościelnych. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Plac sportowo 

rekreacyjny w Zarębach Kościelnych W ramach robót na placu sportowo - rekreacyjnym 

przewiduje się następujące roboty: - wykonanie boiska do gry w siatkówkę o wymiarach 13,5 

m x 30,0 m o nawierzchni z trawy syntetycznej gr. 17 mm w kolorze zielonym z białymi 

liniami segregacyjnymi. Nawierzchnia wykonana będzie na podbudowie z kruszywa 

naturalnego łamanego wykonana w trzech warstwach o gr. 15 cm+12cm+4 cm = 31 cm oraz 

na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm, - zamontowanie w osadzonych w gruncie 

tulejach, stojaków do gry w siatkówkę i kometkę - element typowy, montaż wg. instrukcji 

producenta, - wykonanie piłkochwytów przy korcie do tenisa ziemnego o dł. 2x18,0m = 32 m 

i wysokości 4,0 m. Piłkochwyt przewiduje się wykonać z siatki polipropylenowej gr. 3,5 mm 

o oczkach 4x4 cm, zawieszonej za pomocą linki stalowej fi 3 mm, na słupkach stalowych z 

profili zamkniętych 60x60x3 mm w rozstawie co 3,0 m. Słupy mocowane w tulejach 

zakotwionych w fundamencie betonowym C16/20 40x40120 cm. Słupki malowane 

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=199856&rok=2014-06-12


proszkowo w kolorze zielonym - element typowy, montaż wg. instrukcji producenta, - 

wykonanie kompletnej fontanny z niecką w kształcie ośmiokąta wpisującego się w koło o 

średnicy 6,0 m z dyszą wielofunkcyjną. Do zasilania fontanny przewiduje się wykonanie 

podlicznikowego przyłącza wodnego i energetycznego z istniejącego budynku gminnego. 

Konstrukcja niecki fontanny w części podziemnej żelbetowa w części nadziemnej z kamienia 

naturalnego polerowanego. (Fontanna jako element typowy komplet - montaż wg. instrukcji 

producenta) - w ramach przedsięwzięcia nie przewiduje się wycinki zadrzewienia. Trawniki 

zniszczone pracami budowlanym zostaną wyrównane humusem i obsiane nasionami traw.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 36.41.00.00-8, 45.11.12.90-7, 45.21.22.00-8, 

45.21.22.21-1, 45.23.31.40-2, 45.45.00.00-6. 

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: Inwestycja finansowana w ramach działania 

Odnowa i rozwój wsi realizowanej w ramach Programu, osi 4 Leader, działanie 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2014. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

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

 Zakład Produkcji Nagrobków, Andrzej Czyżewski, Leśniewek 17, 07-324 Szulborze, 

kraj/woj. mazowieckie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 107434,07 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z 

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 132033,74 

 Oferta z najniższą ceną: 132033,74 / Oferta z najwyższą ceną: 132033,74 

 Waluta: PLN. 

 


