
Ogłoszenie nr 500121545-N-2018 z dnia 30-05-2018 r. 

Gmina Manowo: Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w 
Rosnowie

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak 
Nazwa projektu lub programu 
Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 
2014-2020 

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak 
Numer ogłoszenia: 545666-N-2018 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: 
Gmina Manowo, Krajowy numer identyfikacyjny 33092057000000, ul. Manowo  40, 76015   Manowo, woj. zachodniopomorskie, państwo 
Polska, tel. 943 183 220, e-mail urzad@manowo.pl, faks 943 183 289. 
Adres strony internetowej (url): www.bip.manowo.pl 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 
Rozbudowa i przebudowa infrastruktury rekreacyjnej terenu kąpieliska w Rosnowie 

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
IG.271.1.5.2018 

II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane 

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:

Zakres inwestycji: 1. Boisko o nawierzchni piaskowej a) roboty budowlane b) wykonanie nawierzchni piaskowej c) wyposażenie boiska: - liny 
kotwione na boisku piaskowym - bramki piłkarskie z siatką i haczykami mocującymi siatkę – 2 szt. (1 komplet) Wymiary: 5,5m x 2,2m 
głębokość – 80/150cm, rama główna wykonana z profilu aluminiowego owalnego, wzmocnionego, bramka malowana proszkowo, kolor żółty, 
mocowana za pomocą tulei wkręcanych w grunt, pałąki tylne, podtrzymujące siatkę wykonane z rury aluminiowej o śr. min fi40, zgodność z 
normą PN-EN 748:2006. - słupki do siatkówki montowane za pomocą tulei wkręcanych w grunt – 2 szt. (1kpl) wraz z siatką Słupki 
aluminiowe, z płynną regulacją wysokości siatki (min. 1,07 – 2,43), naciąg zewnętrzny, śrubowy, kolor srebrny - ogrodzenie – piłkochwyt 
wraz z furtką – 1 kpl Piłkochwyt o wysokości 4m, długość 76 m, konstrukcja nośna z 24 słupów, kolor zielony, siatka polietylenowa, furtka – 
dł. 1 m 2. Plac zabaw wspinaczkowy a) wykonanie nawierzchni piaskowej 3. Strefa rekreacyjna – ognisko a) wykonanie chodnika z kostki 
betonowej wraz z obrzeżami b) wykonanie nawierzchni żwirowej c) wykonanie kręgu wewnętrznego z kamieni granitowych 4. Amfiteatr a) 
wykonanie nawierzchni b) remont sceny (obudowa ścian z cegły licowej, wykonanie posadzki betonowej, schody stalowe z poręczą) 5. 
Chodniki 6. Zagospodarowanie terenu a) montaż stojaka rowerowego – 2 sztuki stalowy, ocynkowany, zapewniający min. 5 stanowisk 
postojowych b) siew trawników 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie 
II.5) Główny Kod CPV: 45112720-8

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: 30/05/2018 
IV.2) Całkowita wartość zamówienia 

Wartość bez VAT 146696.60 
Waluta PLN 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert:  2 
w tym: 
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0 
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: Spółdzielnia Socjalna BUDOWLANKA 
Email wykonawcy: 
Adres pocztowy: ul. Struga 4 
Kod pocztowy: 75-704 
Miejscowość: Koszalin 
Kraj/woj.: zachodniopomorskie 



Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: 
nie
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 238647.88 
Oferta z najniższą ceną/kosztem 229791.79 
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 238647.88 
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. 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 



Drukuj


