
                                                                                                                   Zielona Góra, dnia 6 lipca 2009r 
 
Sprawa Nr III LO-2/09                                                                                            
  
               
                                                                                  
                                                 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA   
 
 
1. Zamawiaj ący:  
 

1) pełna nazwa Zamawiającego:  Miasto Zielona Góra –III Liceum Ogólnokształc ące  
                                                        im. prof. T. Kotarbi ńskiego  

2)  kod, miejscowość województwo:  65-452 Zielona Góra , lubuskie  
3)  ulica, nr domu: Strzelecka 9      
4) nr tel., faks  tel. 068  327 05 28, faks 068  327 05 28, www.lo3.pl 
                                                             

 
2. Rodzaj zamawiaj ącego: administracja samorządowa; 
          
 
3.  Zamieszczenie ogłoszenia :  obowiązkowe; 

     
 
4. Zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu  w Biulety nie Zamówie ń Publicznych: 
 

  Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone  w Biuletynie Zamówień Publicznych : 
       nr ogłoszenia 161450 – 2009                                   data zamieszczenia 22.05.2009r.               
  
 
5. Zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie ń Publicznych:  
      nie 
. 
 
6.  Nazwa zamówienia:    
     Wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach   budynku    szkoły  III   Liceum   
    Ogólnokształc ącego przy ul. Strzeleckiej 9  w Zielonej Górze. 
 
 
7.  Rodzaj zamówienia : roboty budowlane; 
 
 
8.  Określenie przedmiotu zamówienia: 
8.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu sufitów w pomieszczeniach   budyn ku  
       szkoły  III   Liceum  Ogólnokształc ącego przy ul. Strzeleckiej 9  w Zielonej Górze. 
8.1.1.Wykonanie remontu dotyczy części pomieszczeń na II piętrze szkoły jak: pomieszczenie WC 
       przy  sali 22 pomieszczenie WC przy sali 25,sala 22,   sala 23 zaplecze czytelni ,sala 20, sala 21.  
8.2.  Zakres przedmiotu zamówienia: 
a.     zeskrobanie i zmycie starej farby; 
b.     gruntowanie powierzchni; 
c.     przygotowanie powierzchni starych tynków z poszpachlowaniem nierówności do malowania  ; 
d.     dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych  ścian i sufitów ; 
e.     demontaŜ opraw świetlówkowych i montaŜ opraw oświetleniowych; 
f.      montaŜ sufitów podwieszanych ; 
g.     roboty uzupełniające. 
8.3.  Wyszczególnienie prac zawiera kosztorys ofertowy  stanowiący  załącznik Nr 8 do niniejszej  
        SIWZ. 
8.4. Przedmiot zamówienia naleŜy wykonać w oparciu o opracowaną  Specyfikację Techniczną 
          Wykonania i Odbioru Robót  ( STWiOR) stanowiącą załącznik Nr 9    do niniejszej SIWZ . 
8.5. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji naleŜytego wykonania robót 
         na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego oraz rękojmi za wady robót na okres 
         przekraczający gwarancję o 6 miesięcy. 
 
 
9.   Oznaczenie przedmiotu zamówienia według  Wspólnego Słownika Zamówie ń (CPV): 

a. 45.44.21.00-8  -Roboty malarskie; 
b.   45.45.00.00-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe; 
c.   45.42.11.46-9 – Instalowanie sufitów podwieszanych; 
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d.   45.31.00.00-3 - Roboty instancyjne elektryczne. 
 
 
10.   Całkowita ko ńcowa warto ść zamówienia ( bez VAT)   obejmuj ąca wszystkie zamówienia  
        i części: 24.030,54 zł.  
 
 
11.   Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 
  
 
11.   Informacje administracyjne: 
 
   Zamówienie nie dotyczy projektu / programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej .         
 
12. Data udzielenia zamówienia: 06.07.2009r. 
 
 
13. Liczba otrzymanych ofert: 6. 
 
 
 
13. Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamó wienia:    
 

1) firma: Przedsi ębiorstwo Wielobran Ŝowe Kazimierz Musz ;                                                                      
2) kod, miejscowość: 66-100 Sulechów; 
3) ulica, nr domu, nr pokoju: Wschodnia 6; 
4) województwo: lubuskie. 

 
 
 
13. Informacja o cenie wybranej  oferty oraz o nie podlegaj ących odrzuceniu ofertach  
      z najni Ŝszą i najwy Ŝszą ceną ( bez VAT):  
     1) cena wybranej oferty:         24.030,54 zł;  
     2) oferta z najniŜszą ceną:      24.030,54 zł; 
     3) oferta z najwyŜszą ceną:    31.613,36 zł.  
 
                                                                                                           
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            …………………………………. 

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 


