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Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 126140-2014 z dnia 2014-04-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Korfantów
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę pojawiających się potrzeb dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy
materiałów budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca 2014 r. n/w materiałów: 1. Zaprawa klejowa...
Termin składania ofert: 2014-04-29

Korfantów: Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn
Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie - 4/WMH/PN/14.
Numer ogłoszenia: 186400 - 2014; data zamieszczenia: 03.06.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP:
126140 - 2014r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, ul. Powstańców Śląskich 8, 49-137 Korfantów, woj.
opolskie, tel. 077 434 38 59, faks 077 434 38 60.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna jedn. organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej-zakład budŜetowy
Gminy..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiałów budowlanych do realizacji inwestycji pn
Rozbudowa Przedszkola w Korfantowie - 4/WMH/PN/14..
II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna w miarę pojawiających się potrzeb
dostawa wraz z rozładunkiem na placu budowy materiałów budowlanych w okresie od dnia podpisania umowy do 30 czerwca
2014 r. n/w materiałów: 1. Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do płytek podłogowych formaty 30x30 cm do stosowania
wewnętrznego (sucha mieszanka) - 375kg, 2. Zaprawa klejowa cienkowarstwowa do płytek ściennych (sucha mieszanka) 175kg, 3. Zaprawa do spoinowania płytek ściennych szerokość spoiny 1-6 mm, elastyczna, (sucha mieszanka) kolor jasny beŜ
- 20kg, 4. Zaprawa do spoinowania płytek podłogowych szerokość spoiny 1-6 mm, elastyczna, (sucha mieszanka) kolor
ciemny beŜ - 35kg, 5. Płytki ścienne o wymiarach 20x25 cm, matowa, kolor beŜ - 60m2, 6. Płytki podłogowe 30x30 cm,
matowa, kolor beŜ (odcień ciemniejszy, odpowiadający kolekcji płytek ściennych) - 20m2, 7. Silikatowa wyprawa tynkarska do
stosowania w systemie dociepleń o fakturze nakrapianej - baranka, grubość ziarna 2mm, kolor S 0520-Y (wg palety NCS)
wraz z podkładem pod wyprawę tynkarską do wykonania - 180m2, 8. Silikatowa wyprawa tynkarska do stosowania w systemie
dociepleń o fakturze nakrapianej - baranka, grubość ziarna 2mm, kolor S 0503-B (wg palety NCS) wraz z podkładem pod
wyprawę tynkarską do wykonania - 180m2, 9. Farba silikatowa elewacyjna kolor S 2020-Y (wg palety NCS) - 10l, 10.
OścieŜnica drzwiowa regulowana 90 prawa na ścianę grubości 14 cm okleina drewnopodobna w kolorze buk, - 2szt., 11.
OścieŜnica drzwiowa regulowana 90 prawa na ścianę grubości 27 cm okleina drewnopodobna w kolorze buk, - 1szt., 12.
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OścieŜnica drzwiowa regulowana 90 lewa na ścianę grubości 14 cm okleina drewnopodobna w kolorze buk, - 1szt., 13.
OścieŜnica drzwiowa regulowana 80 prawa na ścianę grubości 14 cm okleina drewnopodobna w kolorze buk, - 1szt., 14.
OścieŜnica drzwiowa regulowana 80 lewa na ścianę grubości 14 cm okleina drewnopodobna w kolorze buk, - 1szt., 15.
Skrzydło drzwiowe pełne 90, gładkie, prawe, okleina drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem na wkładkę patentową na 3
klucze, z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej - 2szt., 16. Skrzydło drzwiowe pełne 90, gładkie, prawe, okleina
drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem łazienkowym, kratką wentylacyjną z tworzywa, z klamką bezpieczną ze stali
nierdzewnej - 1szt., 17. Skrzydło drzwiowe pełne 90, gładkie, lewe, okleina drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem
łazienkowym, kratką wentylacyjną z tworzywa o powierzchni 200 cm2, z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej - 1szt., 18.
Skrzydło drzwiowe pełne 80, gładkie, prawe okleina drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem łazienkowym, kratką
wentylacyjną z tworzywa o powierzchni 200 cm2, z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej - 1szt., 19. Skrzydło drzwiowe
pełne 80, gładkie, lewe okleina drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem łazienkowym, kratką wentylacyjną z tworzywa o
powierzchni 200 cm2, z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej - 1szt., 20. Drzwi pełne 80, gładkie, lewe okleina
drewnopodobna w kolorze buk, z zamkiem na wkładkę patentową, z klamką bezpieczną ze stali nierdzewnej wraz z ościeŜnicą
o odporności ogniowej EI30 - 1kpl, 21. Drzwi wewnętrzne o konstrukcji aluminiowej 90 prawe, przeszklone z podziałem w
poziomie 1/2/1/2 o odporności ogniowej EI30, kolor RAL 9016, drzwi wyposaŜone w samozamykacz, klamkę bezpieczną,
zamek z wkładka patentową na 3 klucze - 1szt., 22. Parapet wewnętrzny z tworzywa komorowego z okleiną PCV w kolorze
buk wraz zatyczkami o wymiarach 22x250 cm - 5szt., 23. Parapet wewnętrzny z tworzywa komorowego z okleiną PCV w
kolorze buk wraz zatyczkami o wymiarach 22x150 cm - 1szt., 24. Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna do malowania
powierzchni gipsowych sufity kolor biały - 105l, 25. Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna do malowania powierzchni
gipsowych ściany kolor S 0540-G90Y (wg palety NCS) - 25l. 26. Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna do malowania
powierzchni gipsowych ściany kolor S 0550-G10Y (wg palety NCS) - 5l. 27. Farba emulsyjna akrylowa wewnętrzna do
malowania powierzchni gipsowych ściany kolor S 0530-R90B (wg palety NCS) - 10l. 28. Farba emulsyjna akrylowa
wewnętrzna do malowania powierzchni gipsowych ściany kolor S 0530-Y80R (wg palety NCS) - 25l. 29. Płytka klinkierowa o
wymiarach 25x6,5 cm, kolor czerwony naturalny - 32 m2. 30. Zaprawa klejowa do płytek klinkierowych do zastosowania na
zewnątrz, elastyczny, sucha mieszanka - 100kg, 31. Zaprawa do fugowania płytek klinkierowych do zastosowania na
zewnątrz, elastyczny, sucha mieszanka, kolor jasny beŜ, szerokość spoiny 1-6 mm - 20kg, 32. Jednoskładnikowa pianka
montaŜowa niskopręŜna poliuretanowa (pistoletowa) 750 ml - 5szt., I. Przed przystąpieniem do realizacji wykonania ślusarki
aluminiowej Wykonawca zobowiązany jest do szczegółowego sprawdzenie wymiarów na budowie. II. Zamawiający zastrzega
sobie moŜliwość zakupu w/w materiałów w ilościach odbiegających, od podanych wielkości, przy zastosowaniu prawa opcji, o
którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. zmniejszenia lub zwiększenia w okresie realizacji
umowy ilości kaŜdego z rodzaju zamawianego materiału o nie więcej niŜ 25%, w zaleŜności od faktycznych potrzeb i
moŜliwości finansowych Zamawiającego. III. Wybrany wykonawca zobowiązany będzie umoŜliwić Zamawiającemu zakup
dodatkowych ilości materiałów na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym. IV. Dostarczane
materiały spełniają wymagania określone odpowiednimi przepisami i są dopuszczone do stosowania i obrotu na terenie RP
zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 z póŜn. zm.. V. Zakup
materiałów będzie odbywał się bezgotówkowo. VI. Płatność za zakupione materiały budowlane dokonywana będzie
przelewem na podstawie prawidłowej faktury VAT, wystawionej za kaŜdą dostawę w terminie do 30 dni od daty dostarczenia
dla Zamawiającego faktury. VII. Na przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli rękojmi na okres nie krótszy niŜ 36 miesięcy od
daty wykonania dostawy..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44.11.10.00-1, 44.22.00.00-8.
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SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.05.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
P.P.H.U. MERKURY Sp. z o. o., ul. PręŜyńska 28, 48-200 Prudnik, kraj/woj. opolskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21126,46 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIśSZĄ I NAJWYśSZĄ CENĄ
Cena wybranej oferty: 23680,09
Oferta z najniŜszą ceną: 19587,58 / Oferta z najwyŜszą ceną: 25126,95
Waluta: PLN.
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