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Zielona Góra, 26 czerwca 2018 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

1.

Zamawiający:
Miasto Zielona Góra- Urząd Miasta Zielona Góra
kod, miejscowość 65-424 Zielona Góra
ul. Podgórna 22 , telefon (+48) 68 456-41-00, faks (+48) 68 456-44-55,
www.zielona-gora.pl, e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl, kod NUTS: PL 432.

2.

Rodzaj instytucji zamawiającej i główny przedmiot działalności:
Organ władzy regionalnej lub lokalnej. Ogólne usługi publiczne.

3.

W zamówieniu stosowane jest wspólne udzielanie zamówień: nie.

4.

−
4.4.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia równej lub przekraczającej 221.000 euro pn. Pełnienie nadzoru
inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie
Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – ul. Łużycka w
ramach zadania pn. „Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Zielonej Góry – Miasto Zielona Góra” – etap II”;
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
budowlanymi realizowanymi w ramach przedsięwzięcia, które będzie polegało na budowie
ścieżki rowerowej, chodnika i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Łużyckiej wraz z budową
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Łużyckiej i Zachodniej, a także prace nadzoru
w czasie trwania okresu gwarancyjnego i rękojmi.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr I.3 do SIWZ.
Klasyfikacja przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Główny kod:
71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi.
Rodzaj zamówienia: usługa.

5.

Informacje o częściach: zamówienie udzielone jest jako część zamówienia.

6.

Miejsce świadczenia usług: Zielona Góra, kod NUTS: PL 432.

7.

Informacje o opcjach: nie dotyczy.

8.

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) : nie dotyczy.

9.

Całkowita wartość zamówienia bez VAT: 17.782,64 zł.

10.

Rodzaj procedury: otwarta.

11.

Kryteria udzielenia zamówienia:

4.1.

4.2.
4.3.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. 068 45 64 419, faks: 068 45 64 455

www.zielona-gora.pl
zamowienia@um.zielona-gora.pl
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cena oferty - 60%
doświadczenie Inspektora Nadzoru- doświadczenie osoby pełniącej nadzór nad realizacją
obiektów drogowych – 40%.
12.

Wykorzystanie aukcji elektronicznej: nie dotyczy.

13.
1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania:
Ogłoszenie o zamówieniu: numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2018
/S 072 -159707 z dnia 13.04.2018r.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu: nie dotyczy.
nr ogłoszenia ……………………… z dnia ……………………………………..
Udzielenie zamówienia:
data zawarcia umowy: 22- 06- 2018r.;
liczba otrzymanych ofert: 1;
zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie;
nazwa i adres Wykonawcy:
firma: PROGAMP Paweł Ratuś;
kod, miejscowość: 65-770 Zielona Góra;
ulica, nr domu, nr pokoju: ul. Kręta 5/5,
cena wybranej oferty z VAT: 20.000,00 zł;
kraj: Polska,
kod NUTS: PL432,
Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem: tak;
informacje na temat wartości zamówienia (z VAT):
najniższa oferta brana pod uwagę: 20.000,00 zł;
najwyższa oferta brana pod uwagę: 20.000,00 zł;
w ramach zamówienia jest przewidywane zlecenie podwykonawstwa: nie dotyczy.

2)
−
14.
1)
2)
3)
4)
−
−
−
−
−
−
5)
−
−
6)
15.

Informacje o funduszach Unii Europejskiej: Planowane jest współfinansowanie projektu ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego - Lubuskie 2020.

16.
1)

Procedury odwoławcze:
Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze:
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel. +48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : www.uzp.gov.pl.
Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań:
Krajowa Izba Odwoławcza , ul. Postępu 17a, PL- 02-676 Warszawa,
tel.+48 224587840, faks +48 224587800, E- mail: odwolania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL): www.uzp.gov.pl.

2)

17.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Europejskiej w dniu 26 czerwca 2018r.

zostało

przekazane Urzędowi

Publikacji Unii

z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Krzysztof Kaliszuk
Zastępca Prezydenta

…..................................
imię, nazwisko
i podpis osoby uprawnionej
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