
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych- utworzenie
Klubu Seniora w miejscowości Serby”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Głogów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647311

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Piaskowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Głogów

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.7.) Numer telefonu: 76 836 55 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@gminaglogow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaglogow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://gminaglogow.bip.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu
terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych- utworzenie
Klubu Seniora w miejscowości Serby”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ca2a42dd-193d-11ed-b950-8227d40187e8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00355275/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-20 11:05

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00019220/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.9 Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Aktywizacja osób starszych-
utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
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2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00301557/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RI.271.15.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 307675,13 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
”Aktywizacja osób starszych- utworzenie Klubu Seniora w miejscowości Serby”.
2. Lokalizacja inwestycji: ul. Brzozowa 3, 67-210 Serby. 
3. Przedmiot zamówienie obejmuje:
1) roboty budowlane, remontowe – zmiana sposobu użytkowania wydzielonych pomieszczeń: prace obejmują wykonanie
robót rozbiórkowych, demontażowych, ziemnych, instalacyjnych, ogólnobudowlanych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
roboty tynkarskie, okładzinowe oraz malarskie z tapetowaniem, docieplenie sufitów, montaż sufitów podwieszanych,
zabudowę przewodów instalacyjnych z rekuperacją, montaż ogrzewania elektrycznego. Po stronie zewnętrznej wykonanie
docieplenia ścian, zabudowę podbitki, utwardzenie wejścia do pomieszczeń oraz montaż zadaszenia,
2) zakup i dostawę wyposażenia Klubu Senior+.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

39100000-3 - Meble

39113100-8 - Fotele

39143310-2 - Stoliki

30195800-0 - Szyny lub uchwyty do zawieszania

34928480-6 - Pojemniki i kosze na odpady i śmieci

37440000-4 - Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

39141000-2 - Meble i wyposażenie kuchni

39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły cateringowe

38622000-1 - Lustra

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć
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postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 417749,38 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 440729,09 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 417749,38 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Budilux Piotr Maroszek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 622 258 56 88

7.3.3) Ulica: ul. Łąkowa 3

7.3.4) Miejscowość: Janków Przygodzki, 63-421 Przygodzice

7.3.5) Kod pocztowy: 63-421

7.3.6.) Województwo: wielkopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-09-20

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 417749,38 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 63 dni
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