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ugroszenre  powlazSne:

Og loszen ie nr 1 11642-2009 z dnia 2OO9-O4-20 r. Ogloszenie o zam6vvieniu - Starcza

kzedmiotem zamof,ienra Fst wykonan€ bodowy btJdyr*u zapleza boska sportowego przy ul' SportoweJ w

Starcz't, 42-261Sta.ea- Zamfu*rie deFrJF b.rlre btdyrior pa*er6€go, @pawniczonego z dachem

dwusDadowYm o kubaturee..-

Termin skladania ofert: 2OO9-O5-14

Starcza: Budowa budynku zai@a b<liska sportourego przy ul.
Spoltowei w Starczy

Numer ogloszenia: {76926 - 2fl19; dah zamieszczenia: 02.06-2009

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAilIOWENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanb ogloszenia: ototia*fft.

Ogloszenb dotyczy: zanur:rria ptrcaego.

Cry zam6wbnb bylo przedo*tcm oglclrtri. r lfracftr- Zaorin Publicztlych: tak, numer

ogloszenia w BZP: 1 1 1612 - ztr�g.

Cry w Biuletynie Zanx6sbr ftdr&atcl zo# z*3zcarn odo6aiie o zr*anie ogloszenia:

nte.

SEKCJA | : ZAITAY\,IAf AGY

l. 1) NAZI,VA I ADRES: Grdna Sbrcza, ld. Gr*ma /t, Sbrcza, wi. sHde, tel- (r34 3'140334, faks 034

3140334.

l. 2) RODZAJ ZA AWIAJACEGO: Mnidstracia sarnozadowa.

il.l ) oKREsLEtiflE pRzElxoru ZATOHEI|A

tl.1.l) Narva nadana zanririrfr ficz z-rat iiaargD: BJdil-a huqtnln za@cza bciska sportowego

pr.,/ ul. Spodowej w Statcq-

11.1.2) Rodzai zam6wieda: Rorbdy hdorhe-

11.1.3) Okresbnb przecnidr zar|6rbie: PrzsddoBn u.nhieda iest wykona.ie fudoivy budynku

zaplecza bctska sportou€gto prry ut Spor|fle{ u S[a]czy, {2Si Sbcza. Za|rr6siede obeinuje budowe

budynku parlerotnegp, niepoOtixiczonego z dadE|n dntspdcrttn o hadrze in*o 760,37 m3 i

powierzchni ury,ti(o*ej 183,66 rr2 rraz z rc*t*r :*:aed|yrc't da frnlqxttrania ot*ellu uzadzen

technicmych orcz zagcpodaBEiem l3eer. Na F,d.:rd|,ie ua'(|(om hdf*u s*ladap sie: hol,

swietfica, zaplecze lqrchetme, potq s€dzifu, 2 zespoly szib.D ,2 l'roa4Jv s{'�z€fJ, 2 szatnie i

sanitariaty. Zagospodatrdrie breil ob€inf ryfonflie tmonyat OoF, dojazd6trv, niejsc

poctojowych, tpz'*.mb zie,f,i i osrric.b.e letee.r w r3aract aat{aeti:l Plar||jF sie
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przeprowadzeniembdbrr<|ow|ano-]tunazail'|grazz4ocpodarffa*mterenuwna6tepujacym

zakresie:-RoMyzidrl|e,-Frnda*erfy,sciaryisciantsffio'l(orctdcFipoktyc'edachu'-

slolarka okienna i dlztwaa, - Tyr*j rennet-ae i nrdmrie, - PGadzn, - ElerracF a ebflpnty

zewneFzne,-fnstahc*rffinyractiraic.o.,-p7,4,brz2il#Fwod--kan.,-Pf4b,cz:eeleklryczne,-

f nstalacja etekbyczna i odgro.tpH' - zZ@ lerrru oraz drof i place.'

11.1.4) Wsp6lny Slorynl Zan*id:c lCflF 45212(r.q)5'

11.1.5) Calkowita koncom mrlosc anr6*|j. &cz vrTl oDciniar:a wsz]'stlft zam6wienia i

czesci:62328.51 Pl-N.

SEKCJA IV: PR@EDURA

fv.l) TRYB U[tZlELEf,A ZAI6ffinA: ffi'g @S

rv.2) INFOR ACJE AI,I$ISTRACY'E

zam6wbnb dob'czy pf*ffi4''ogrrn fiE|sorugp u srodkow unii Europ€iskiej: nie

LEI(EJA V: UTZTELENIE ZAIOYTIIENIA

V.l) OATA UD;trELErA ZAIOiElrl: (P-lE2{Il9-

V.2) UCZBA OTRiAflAMICH OFERT: 7-

v.3) trtAzutfA I ADRES WYKO|{AWCY, rr6RErU uozE|-oto ZAHoYUENIA:

Przedsietiors{rro Han(ho - uslr�gp|e szn3uD szpo 8flffi, re'tu, d. Zriti i lllfigury 78' 42-

282 Krus4na, krai/woi. stadde.

v.,f) |NFoRUAATA O CEXE WYBRAE OfERTY OR Z O E P(XLEGAJACYCH ODRZUCENIU

OFERTACH Z TTIAJIIZIiZA

I NAJWYZSZA ct,t{A(bzv T)

Cena wybrand ofltty: @ 4,51

Ofeda z najnizsza ('''|€1:W,51oG a z ndrrfzsza cena: 849295'65

Waluta: PLN.
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