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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 165834-2014 z dnia 2014-05-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Międzyrzecz
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ze sztucznej trawy o minimalnych parametrach: a) włókna
- skład:polietylen minimum 80µ - struktura: charakter włókna fibrylowane - ciężar: 8 800 Dtex (± 5%) b) budowa
włókna -...
Termin składania ofert: 2014-06-02

Międzyrzecz: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w
miejscowości Kaława
Numer ogłoszenia: 210992 - 2014; data zamieszczenia: 24.06.2014
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: 165834 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Międzyrzecz, ul. Rynek 1, 66-300 Międzyrzecz, woj. lubuskie, tel. 95 7426930, faks
95 7426979.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej
nawierzchni w miejscowości Kaława.
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nawierzchni ze sztucznej
trawy o minimalnych parametrach: a) włókna - skład: polietylen minimum 80µ - struktura: charakter włókna
fibrylowane - ciężar: 8 800 Dtex (± 5%) b) budowa włókna - wysokość min. 15 mm do 24 mm - gęstość (ilość
pęczków) 52 500/m2 (± 5%) Ciężar całkowity min. 2 550 gr/m2 Ilość włókien na m2 powyżej 100 000/m2
umożliwiające wytyczenie następujących boisk do gier sportowych: - Boisko do piłki ręcznej i mini futbolu o
wymiarach 40,0 x 20,0 m - wraz z wyposażeniem: bramki do piłki ręcznej z siatkami - 2 szt., - Boisko do siatkówki
o wymiarach 18,0 x 9,0 m - wraz z wyposażeniem: słupki okrągłe aluminiowe - 1 kpl., siatka do siatkówki
meczowa - 1 kpl., siatka do siatkówki treningowa - 1 kpl., - Boisko do gry w koszykówkę o wymiarach 24,0 x
15,0 m - wraz z wyposażeniem: kosz typu gęsia szyja z tablicą obręczą i siatką - 2 kpl., - Przebudowa
istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej fi 200 mm - Wykonanie oświetlenia boiska, - Zakup i montaż ławek
bez oparcia - 12 szt., - Ogrodzenie terenu boiska, - Wykonanie piłkochwytów o wysokości 6,0 m i długości 12,0 m
- 2 kpl. 2. Zakres prac obejmuje również wykonanie wycinki drzew w ilości 7 sztuk zgodnie z wydaną decyzją.
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Pozyskany materiał należy pociąć na odcinki o dł. około 1 m i przewieźć w miejsce wskazane przez
Zamawiającego na odległość do 5 km. Ponadto usunięte drzewa należy zastąpić nowymi nasadzeniami w ilości 7
szt. z gatunku jarząb szwedzki.
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.21-1.

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: PROW na lata 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.06.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
Matejko Development Sp. z o.o., Czapury, ul. Poznańska 99, 61-160 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 399152,85 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 442677,00
Oferta z najniższą ceną: 442677,00 / Oferta z najwyższą ceną: 473550,00
Waluta: PLN.
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