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Krasocin, 2018-09-11 

Og łoszenie nr 500217198-N-2018 z dnia 11-09.2018 r. 
Ochotnicza Straż  Pożarna w Krasocinie: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA. Roboty budowlane 
Zamieszczanie og łoszenia: obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó łfinansowanego ze ś rodków Unii Europejskiej tak 
Nazwa projektu lub programu 
Zamówienie współfinansowane jest z środków UE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdra żanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spo łeczność" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Zamówienie było przedmiotem og łoszenia w Biuletynie Zamówie ń  Publicznych: tak 
Numer ogłoszenia: 597534-N-2018 
Og łoszenie o zmianie og łoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówie ń  Publicznych: nie 
SEKCJA 1: ZAMAWIAJĄCY 
Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli przeprowadzenie 
postępowania tak 
Informacje na temat podmiotu, któremu zamawiaj ący powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 
Gmina Krasocin, ul. Macierzy Szkolnej 1; 29-105 Krasocin 
I. 1) NAZWA I ADRES: 
Ochotnicza Straż  Pożarna w Krasocinie, Krajowy numer identyfikacyjny 292412800, ul. Macierzy Szkolnej 2, 29-105 Krasocin, woj. 
świętokrzyskie, pa ństwo Polska, tel. 608579796, e-mail bartlomiej.robakwp.pl , faks. 
Adres strony internetowej (url): http://ospkrasocin.pl/mod/  ; www.krasocin.eobip.pl  
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 
Inny: stowarzyszenie 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: 
Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czostkowie 
Numer referencyjnyQeżeli dotyczy): RI.271 .1.16.201 8.MW 
11.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wie/koś  4 zakres, rodzaj ii/ość  dostaw, usług lub robót budowlanych lub okre ś lenie 
zapotrzebowania i wymaga ń ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego- okre ś lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 
usługę  lub roboty budowlane: 
1. Przedmiotem zamówienia jest - wykonanie robót budowlanych zwi ązanych z budową  boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni 
poliuretanowej w Czostkowie (dz. nr ewid. 579). Powierzchnia p łyty boiska wynosi 25,Om x 34,0m; 2. Zakres zamówienia okre ś lają  
Projekty budowlane wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Przedmiary robót stanowi ą  pomoc w 
skalkulowaniu ceny rycza łtowej, lecz nie tworzą  zamkniętego zakresu robót obj ętego zamówieniem. 
11.4) Informacja o cz ęściach zamówienia: 
Zamówienie by ło podzielone na części: nie 
11.5) Główny Kod CPV: 45000000-7 
Dodatkowe kody CPV: 45212200-8 
SEKCJA III: PROCEDURA 
1I1.1) TRYB UDZIELENIAZAMÓWIENIA 
Przetarg nieograniczony 
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów nie 
111.3) Informacje dodatkowe: 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

lY.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 0410912018 
Iy.2)Całkowita wartość  zamówienia 
Wartość  bez VAT 658468.22 
Waluta ZŁOTY 
Iy.3)INFORMACJE O OFERTACH 
Liczba otrzymanych ofert: 3 
wtym: 
liczba otrzymanych ofert od ma łych i ś rednich przedsiębiorstw: 1 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych pa ństw czlonkowskich Unii Europejskiej: O 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z pa ństw niebędących członkami Unii Europejskiej: 
liczba ofert otrzymanych drog ą  elektroniczną: O 
Iy.4)LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: O 
Iy.5)NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegaj ącym się  o udzielenie: nie 





Nazwa wykonawcy: RADBUD Wies ław Radziejowski 
Email wykonawcy: z.morgasradbudradom.pl  
Adres pocztowy: ul. Kozienicka nr 88 lok. 1 
Kod pocztowy: 26-600 
Miejscowość : Radom 
Kraj/woj.: świętokrzyskie 
Wykonawca jest małym/ś rednim przedsi ębiorcą: nie 
Wykonawca pochodzi z innego pa ństwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie 
Wykonawca pochodzi z innego pa ństwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie 
Iy.6)INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY! WARTOSCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIZSZĄ  I 
NAJWYŻSZĄ  CENPKOSZTEM 
Cena wybranej oferty/wartość  umowy 357930.00 
Oferta z najni ższą  ceną/kosztem 357930.00 
Oferta z najwyższą cen ą/kosztem 588866.19 
Waluta: z łoty 
Iy.7)Informacje na temat podwykonawstwa 
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz ęści zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom nie 
Wartość  lub procentowa cz ęść  zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 
Iy.8)Informacje dodatkowe: 
Iy.9)UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ R ĘKI 

ALBO ZAPYTANIA O CEN Ę  
Iy.9.1) Podstawa prawna 
Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. 
Iy.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu 
Należy podać  uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja śnić , dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 
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