DRUK ZP-150
Znak sprawy: WZP-341/ 39 /2003
OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA
URZĄD MIASTA i GMINY
w Błoniu
05-870 BŁONIE, Rynek 6
.......................................
pieczęć zamawiającego

1. Zamawiający:
a). pełna nazwa zamawiającego:

Gmina Błonie, reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Błonie
b). REGON: 000 524 884
c). kod. miejscowość, województwo, powiat:

05-870 Błonie, woj. Mazowieckie, pow. warszawski zachodni
d). ulica, nr. domu, nr. lokalu:

Rynek 6
e). Internet: http://www.bip.blonie.pl

e-mail: ratusz@umig.blonie.pl

f). numer kierunkowy 0-22
tel. 725-30-04

faks: 725-30-67

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

wykonanie robót nawierzchniowych w ulicy Parkowej w Błoniu, oraz robót
drogowych w ulicy Konopnickiej w Błoniu, zgodnie z dokumentacją techniczną,
wymogami Specyfikacji Technicznej, przedmiarem robót i pozwoleniem na budowę.
3. Wartość zamówienia przyjęta przy wszczęciu postępowania (bez VAT)

59.076,45 euro
słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć euro 45/100
4. Ogłoszenie o postępowaniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Nr 127
rok wydania 2003
poz. 54642
lub postępowanie przeprowadzono w trybie
- z wolnej ręki
- negocjacje z zachowaniem konkurencji

- zapytania o cenę

PKWiU: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . przedmiotu zamówienia

5. x dopuszczono składanie ofert częściowych;

liczba zadań wynosi
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6. Oznaczenie oferty częściowej:

część nr 1 – wykonanie 1435m² nawierzchni bitumicznej ulicy Parkowej w Błoniu,
wykonanie oznakowania pionowego odblaskowego, oznakowania poziomego 44m²,
regulacji wysokościowej studni rewizyjnych, zgodnie z pozwoleniem na budowę,
przedmiarem robót i wymogami Specyfikacji Technicznej,
część nr 2 – wykonanie robót drogowych w ulicy Konopnickiej w Błoniu, o długości
247m i szerokości 5,0m, zjazdów z kostki brukowej betonowej, oraz oznakowania
pionowego wraz z obsługą geodezyjną zgodnie z dokumentacją techniczną,
pozwoleniem na budowę, przedmiarem robót i wymogami Specyfikacji Technicznej.

7. Dane o ofertach w części nr 1:
a). liczba złożonych ofert: 4
b). liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia oferenta: 1
Dane o ofertach w części nr 2:
a). liczba złożonych ofert: 3
b). liczba ofert odrzuconych i ofert nie rozpatrywanych z powodu wykluczenia oferenta: 1

8. Ceny ofert w części nr 1:
a). cena najtańszej oferty (z VAT):
b). cena najdroższej oferty (z VAT):
Ceny ofert w części nr 2:
a). cena najtańszej oferty (z VAT):
b). cena najdroższej oferty (z VAT):

36.157,98 zł
46.623,43 zł
119.550,21 zł
136.081,34 zł

x - wybrano ofertę (9a)

- przetarg unieważniono (9b)

lub

9a). Wybrano następującą ofertę:
a). firma: „FAL – BRUK” B.B.Z. FALENTA Spółka Jawna
b). REGON: 010308687
c). kod, miejscowość, województwo, powiat:

02-868 Warszawa, mazowieckie
d). ulica, nr domu, nr lokalu:

Sarabandy 42
e). Internet: http:// -------------------------f). numer kierunkowy 022
tel. 643-92-46 ; 643-85-33

e-mail: ------------@----------------faks 643-92-46
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Cena wybranej oferty w części nr 1: 36.157,98 zł
słownie: trzydzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych 98/100
w tym VAT: 2.365,48 zł słownie: dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych 48/100
Cena wybranej oferty w części nr 2: 119.550,21 zł
słownie: sto dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 21/100
w tym VAT: 7.821,04 zł słownie: siedem tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych 4/100

Burmistrz
dr Zbigniew Stępień
Błonie, dnia 10.10.2003r.
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