hą

l lbzp

l.portal.rl4'. gov.pl/index'php?ogloszenie:show &p ozy cja..

ogłszenie powiązane;
ÓgłosŻ€nie nł 153259_2o13 ! dnia 2013_o7_31 I. ogłszenie

o zamóWieniu _ Bańniczka
1. puedmiotem zamóWienja jest dostawa żwiru, pueznaczonego do naprawy i utrzymania gruntowych drog gminnych, położonych na terenie Wsi Komorowo W ilości około 19oo ton
Nowe świerczyny - Igliczyzna w ilości około 9oo ton oraz...
Terman składania ofeń: 2013-08-14

Bańniczka: Dostawa żwiru na remont dróg gruntowych na terenie gminy Bańniczka
Numer ogłoszenia: 180263 - 2013; data zamieszczenia:.06.09.2013
oGŁoSZENlE o UDzlELENlU ZAMÓWEN|A - Dostawy
zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkoWe'

ogloszenie dotyczy: zamówienia publicnego'
czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych: tak, numg ogłoszenia W BzP: 153259 - 2013(
czy w Biuletynie zamówień Publicznych zostalo zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogloszenia: tak'

SEKCJA

l:

ZAMAW|AJĄCY

|. 1) NAZWA

l. 2) RoDZA.J

lADRES: Gmire Bartniczka' ul' Brodnicka 8' 87_32'l BartnicŻ(a'

zAMA^rNĄcEGo:

Woj.

kujesko-pomorskie,

tel' 56 4936810, faks 56 4936832'

Administracja samorŻądowa'

SEKCJA ll: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
l|.1 )

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa żViru na remorł dróg gruntowych na terenie gminy Bańniczka'

ll.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy'
ll.3) okreś|enie przedmiotu zamówienia: 1' Puedmiotem u mó'ienia jest dostawa żViru' pzeaaczorego

do naprawy iutrzymania gruntowych dróg gminnych' połoŹonych na

terenie Wsi Komsowo w itościokoło 19oo ton' NoWe Świerczyny - tgliczyaa w ilości okolo goo ton oraz Jastrzębiu w ilości około 150 ton' w Gtłowie około 43o tony i przy UG
Bartniczka około 120 ton' Łącaie apotrzebowanie
towaru

i

rE żwir Wymsi 3500 ton z możiwościąnriejsrenia ilości o około 20% w n|eŻności od potrzeb' Dostawa żwiru obejmlłe zakup

tfansport do miejsc wskaanych przezzamawląącego 1a Żwir powinien być: - bezzanieczysrcreń

obcych i substancji s2kodliwych dla środowiska naturalnego'

_

bez

kamieni, które po wyrówmniu żwiru stwarałyby niebezpieczeństwo lub utrudnienia w rrchu' - o frakcji od 0,0o do 35'00 mm 2. Miejsca dostawy położone są wyłącaie na terenje
gminy Bartniczka' a mjdalej położona miejscowośćffijduje się w odległości 20 km od siedziby zamiljającego' 3' ze względu na trLdre Warunki m drogach (szel 3m, brak

możWościobjazdu, a także brak moŻiwościzawrócenia pojudóW o ładowmścipowyżej 20 ton) zamawiający p.oponuje, aby do transportu UŹyware były sammhody o ładowności
mriejsrej niż 20 ton. 4' zamć|ilienie będzie realjzowam m telefonicre zgłoszenie zamawiającego na' co najmriej dwa dni wcześniej' 5.
zamóWienia określore we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicaych (cPV): a) 142121207
ll.4) Wspólny słownik zarnóWień (cPv|: 14.21'21.20-7

Naily

i

kody dotycące przedmiotu

Żili.'

.

SEKCJA lll: PROGEDUM
Iil.1)

TRYB

:

P

@tat g nieograniczony

ilt.2) INFORMACJE ADMTNTSTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków unii Europójskiej: ni6

SEKCJA lV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA
lV.1 )

DATA UDzELENlA zAMÓWlENlA: 06.09.201 3'

rv.2) LrczBA oTRZ/MANYCH
rv.3) LlczBA

OFERT

2.

oDRzucoNYcH oFERT

lV.4) NAZWA lADRES WYKoNAWoY
Firma Usługowo-Harrdlowa

0.

KTÓREMU UDZELoNo zA'ilÓWENlA

JAc Kls Jacek Domagalski'

lV5) szacunkila wańośćzamóWienia (bez

VAT)''

Brodnica, 87_300 Srczuka 6, kraj^iloj' kujaWsko-pomtrskie

75385,37 PLN.

lV6) tNFoRMAcJA o cENlE WYBMNEJ oFERry oRAz o oFERTACH z NAJNższĄ l NAJWYżSZĄ cENĄ
Cena wybranej oferty: &575,00

ofeńa z najniższą ceną: 64575,00

/

ofeńa z najwyższą ceną:

76198,50

Waluta: PLN.
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