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oGŁoszENlE o UDzlELENIU zAMoWlEN|A

zamówiónie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej
tak l nie X
Nazwa projektu lub programu: !Ę
zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych
tak X nie !
N u mer ogłoszen ia: 547 621 -N-2o17
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zamówień Publicznych
tak E nie X
Numer ogłoszenia: nie
SEKCJA l: ZAMAWIAJĄCY:

NMWA lADRES

E UDzlELANlE

SEKCJA ll: PRZEDMlOT

l.

l.Iazvva (firma): Cmentarz Komunalny w Radomiu - działający w imieniu 1na rzecz Gminy Miasta
Radomia
Adres pocztowy: ul. Ofiar Firleia 45
Miejscowość: Radom Kod pocztowy: 26-600 Państwo l Województwo: Mazowieckie

Polska l

Tel.: (048) 3451260 E-mail: sekretariat@cmk.radom.pl
Adres strony internetowei (URL): http:// cmk.radom.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskaó dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatÓw
plików, które nie są ogólnie dostępne fieżelidotyczy): nie dotyczy

admin

nte

!!.1) Nazwa nadana zamówieniu pfizez zamawiającego:
,,Budowa budynku sanitarnego - ustępów publicznych na działce nr 49 położonej w Radomiu
przv ul. Ofiar Firleia 45"
N u me r referencyi ny (jezel i dotyczy) : UC -2131 -1 -'| ! 2!11
l1.2) Rodzai zamówienia
RobotybudowlaneX IDostawy! |Usługil-
lls; xrotri opis przedmiotu zamówienia, i w pzypadku pańnerstwa lnnowacyjnego -

określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę !ub roboty budowlane:
,,Bltdowa budynku sanitarnego - ustępow publicznych na działce nr 49 położonej w Radomiu
pnv uI. Ofiar Firleia 45"
l1.4) lnformacja o częściach zamówlenia
Zamówienie było podzielone na części: ta^kE nie X
l1.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody cPV: 4533 1 21 0-1, 453 1 0000419332999ź
SEKCJA lll: PROCEDURA

SEKCJA lV: UDZIELENIE

ll1.1) TRYB UDzlELENlA

zakończenia : nle
dodatkowe: nie

Postę powa n i e/częśó zostało u n ieważn ione : n ie



(dd/mm/rrrr)

Wańośó bez VAT: 263.457,55 Waluta PLN
ivs) lh,FoRMAcJE o oFERTAGH (eżelidotyczy):
liczba otrzymanych ofeń: 2
wtym:
licźba otrzymanych ofeń od małych i średnich pzedsiębiorstw: 0

iióio" otr.v*anycn ofeń od wykbnawców z innych państw.członkowskich Unii EuroPejskiej: 0

iióin" oirżi.anycn ofeń od wykonawców z państw niebędących członkami Unii EuroPejskiej: 0

liezba ofeń otrzvmanvch droqa elektroniczną: 0

ffietonewykonawcomwspólnieubiegającymsięoudzielenle
zamówieniatakD nieX . _ _

Nazwa: ..ADEEMIK" Zvqmunt Erbel
Adres Docztowy: ul. Starowolsl<ąllĄ E-mail:

Mieiscowośó: R"Oom
@im przedsiębiorcą tak f] ni9 X_
wYroń"*".'pocnooźi i ńń"go pinst*a bzłonrbwsrąo Unii Europejskiej: tak ! nie X
Skrót literowy nazwy państwa: ,
Wvxón.*.i'pocnoórii innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: tak I nie X
Skrót literowy nazwy państwa: , ._ _ _ . __ ,ścIzłwłRrEJ UMovvy oRAz o
orĆnrlcn z NAJNtższĄ l NAJwyższĄ cENĄ/KoszTEM)
Cena wybranej ofeńy/wańośó umowy 243.000,00 złotych brutto
Ofeńa i nĄnizŚzące n ą/koszte m 243.000,00 złotyc h b rutto
Ofe rta z nĄwy zszą ce ną/koszte m 246.000,00 złotych brutto
Waluta: PLN
!V.7) lnformacje na temat podwykonawstwa D 0ezeli dotyczy): nie dotyczy

__^:_ --_!^i -^*^..,i^ń;^ ^^.J..nllzana

lV.8) lnformacje dodatkowe: nie dotyczy, __ _______ _

peałłvt<enał"eem-

lA W TRYBIE NEGocJ AGJI BEZ oGL(J§ZtrNlA,ffi DzlELENlA zAMoWlENlA W TR
zAńoWlENlA z WoLNEJ RĘKl ALBo ZAPYTANIA o c
lv.g.1) Podstawa nle
lv.g.2) Uzasadnienie nie

qXnF,*Ę[R.ft*.,


