
Ogłoszenie nr 500205265-N-2018 z dnia 28-08-2018 r.  

Urząd Gminy w Przyłęku: Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie 

Gminy Przyłęk 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 582555-N-2018  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Urząd Gminy w Przyłęku, Krajowy numer identyfikacyjny 53753300000, ul.   , 

26704   Przyłęk, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 0-48 6773016, e-mail 

rut.leszek@przylek.pl, faks 0-48 6773001.  

Adres strony internetowej (url): www.bip.przylek.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie Gminy Przyłęk  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

GBO.271.10.2018  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Roboty budowlane  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Przedmiotem zamówienia jest: „Budowa 5 Otwartych Stref Aktywności (OSA) na terenie 

Gminy Przyłęk”. Zadanie inwestycyjne obejmuje wykonanie 5 Otwartych Stref Aktywności 

w wariancie podstawowym. Każdy z 5 obiektów będzie składał się z siłowni plenerowej 

wyposażonej w 9 urządzeń do ćwiczeń zainstalowanych na podłożu trawiastym, strefy relaksu 

wyposażonej w stół do tenisa oraz stół do szachów i chińczyka zamontowane na powierzchni 

utwardzonej kostką brukową. Każda z Otwartych Stref Aktywności będzie wyposażona w 

ławki (4 szt.), kosze na śmieci ( 2 szt.) oraz stojak na rowery. Ponadto zostanie wykonane 

nasadzenie zieleni i trawniki. Wszystkie urządzenia sportowe stanowiące wyposażenie 

Otwartej Strefy Aktywności muszą być fabrycznie nowe, wykonane z trwałych i 

bezpiecznych materiałów oraz posiadać aktualne atesty, certyfikaty tj. certyfikat na znak 

bezpieczeństwa B, certyfikat zgodności z PN-EN 16630: 2015-06 wydane przez zewnętrzne 



jednostki certyfikujące. Z dokumentu musi jednoznacznie wynikać, że dane urządzenie jest 

objęte certyfikatem. Zakres prac do wykonania ujęty jest w dokumentacji projektowej ( zał. nr 

3), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (zał. nr 2), które są dostępne w wersji 

elektronicznej na stronie internetowej zamawiającego i stanowią załączniki do SIWZ. 

Zamawiający załącza do SIWZ przedmiary robót (zał. nr 1), które służą tylko do uzupełnienia 

opisu przedmiotu zamówienia. W przypadku stwierdzenia rozbieżności między opisami robót 

do wykonania w dokumentacji projektowej a opisami robót w załączonych przedmiarach , 

podstawą do określenia opisu robót jest dokumentacja projektowa.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 45212200-8 

 

Dodatkowe kody CPV: 45112720-8, 37410000-5  

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/08/2018  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  
Wartość bez VAT 233853.42  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  
Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii 

Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: MAGIC GARDEN SP. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Wyszyńskiego 60A  

Kod pocztowy: 88-170  

Miejscowość: Pakość  

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  



nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ 

UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  
Cena wybranej oferty/wartość umowy 301235.61  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 301235.61  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 324199.13  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


