Gózd, dnia 11.09.2009 r.
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd

Zp.341/6-18/ZEAS/09

OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie „Budowa boiska

wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze ” ,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej
od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami .
Informuję,

że

w

wyniku

prawomocnego

rozstrzygnięcia

w/w

postępowania

- wyboru oferty, Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół zawarł z Wykonawcą: Media

Stadion Sp. z o. o. , 71 – 010 Szczecin, ul. Białowieska 2 umowę na wykonanie zamówienia
o nazwie „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze”
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie : budowy
boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy
w Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórze gmina Gózd .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w przedmiarze robót ,
stanowiącym załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia .
Zakres robót składający się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
- budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy w kolorze zielonym z liniami
w kolorze białym i żółtym z wypełnieniem z piasku kwarcowego o podstawowych wymiarach pola do gry 20 x 40 m ,
o wymiarach płyty boiska 22 x 44 m,

na którym zaprojektowano boisko do piłki ręcznej, boisko do siatkówki oraz

boisko do koszykówki .
- wyposażenie boisk ( komplet bramek do piłki ręcznej, komplet koszy do koszykówki, komplet do siatkówki .
- wykonanie piłkochwytów za bramkami .

Oferta wykonawcy wybrana została spośród
wskazanym przez Zamawiającego

3 ofert złożonych w miejscu i terminie

dla w/w przetargu, tj.

w

Zespole Ekonomiczno

Administracyjnym Szkół w Goździe ul. Radomska 7, I piętro pok. 102 do dnia: 31.08.2009 r.,
godz. 09 : 50 .
Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu
ofert – w toku oceny uzyskała najwyższą ilość punktów – 100,oo pkt .
Wykonawca zaoferował wykonanie w/w zamówienia za wynagrodzeniem – ryczałtowym brutto :

114.825,53 zł (sto czternaście tysięcy osiemset dwadzieścia pięć
zł 53/100 )
Dyrektor
inż. Józef Drab

Otrzymują:
1.Strona internetowa www.bip.gozd.pl 11.09.2009 r.
2.Tabilca ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 11.09.2009 r.

3. a/a

