
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 205507-2013 z dnia 2013-10-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Manowo 

Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na wykonaniu prac budowlanych 

związanych z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku administracyjnego na 

budynek socjalny z przeznaczeniem na lokale socjalne. Zakres robót... 

Termin składania ofert: 2013-10-23  

 

Manowo: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku administracyjnego na 

budynek socjalny 

Numer ogłoszenia: 239425 - 2013; data zamieszczenia: 13.11.2013 
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: 205507 - 2013r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Manowo, Manowo 40, 76-015 Manowo, woj. 

zachodniopomorskie, tel. 94 3183220, faks 94 3183289. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i zmiana sposobu 

użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana 

polegająca na wykonaniu prac budowlanych związanych z przebudową i zmianą sposobu 

użytkowania budynku administracyjnego na budynek socjalny z przeznaczeniem na lokale 

socjalne. Zakres robót budowlanych: - przebudowa istniejących lokali socjalnych i 

administracyjnych, w wyniku czego powstaną: na parterze 3 lokale (w tym jeden dla osób 

niepełnosprawnych), na piętrze - 5 lokali socjalnych - wykonanie nowych instalacji 

wewnętrznych - wodociągowej, elektrycznej, gazowej i kanalizacji sanitarnej - wykonanie 

nowych pionów kominowych, kanałów spalinowych i wentylacji pomieszczeń - wykonanie 

sufitów podwieszanych na parterze - ocieplenie całego budynku styropianem - ocieplenie 

całego stropodachu - wymiana stolarki okiennej (z nawietrzakami) - przebudowa klatki 

schodowej wraz z wykonaniem nowych schodów W ramach zadania planuje się wyposażenie 

lokali w kuchenki gazowe i elektryczne. Zestawienie parametrów technicznych budynku: - 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205507&rok=2013-10-04


powierzchnia użytkowa (do przebudowy) - 296,13 m2 - kubatura (do przebudowy) - 951,00 

m3. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.00.00-2. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.11.2013. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 11. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2. 

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

 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE I FINANSOWE USŁUGI BUDOWLANE 

TOMASZ BANASIK, UL. ODRODZENIA 4/18, 75-306 KOSZALIN, kraj/woj. 

zachodniopomorskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 711003,13 PLN. 

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

NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 5687793,73 

 Oferta z najniższą ceną: 568779,73 / Oferta z najwyższą ceną: 780329,05 

 Waluta: PLN. 

 
 


