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Ogłoszenie m 510096700-N-2019 z dnia 17-05-2019 r.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o.: Opracowanie dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pelnienie nadzoru
autorskiego d]a planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych przy u]. Rejtana w
Józefowie na dzialkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz na dzialkach
sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy.

OGŁOSZENIE 0 UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Uslugi
Zamieszczanie ogloszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy :
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biu]etynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 530417-N-2019

0gloszenie o zmianie og[oszenia zostab zamieszczone w Biu]etynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA 1: ZAMAIVIAJACY
1. 1) NAZWA I ADRES:
Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Józefowie Sp. z o.o., Krajowy numer
identyfikacyjny 13070619000000, ul. ul. Zielona 2, 05-420 Józefów, woj. mazowieckie,
państwo Polska, tel. 22 78912 86, e-mail tbs@tbsjozefow.pl, faks 227 892144.

Adres strony intemetowej (ul):

I.2) .RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO :
Inny: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

SEKCJA 11: PRZEDMI0T ZAMÓWIENIA
11.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót
oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych
przy ul. Rejtana w Józefowie na działkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz
na działkach sąsiednich dla potrzeb wjazdu i przyłączy.
Numer referencyj nyó.eże/z. c7o0;Czy/..
TBS/1/2019

11.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
11.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia /i4;z.e/ko§'Ć, zcr#ć7s, roc7zcz/. z. z./os'Ć c7o5'fc7w, 2łsza!g /#Ó roóóf

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) i. w prz:yptLdki" pairinershniai

innowacyjnego - okreś]enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, uslugę ]ub roboty
budow]ane:
Przedmiotem zamówienia j est opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacj i proj ektowej ,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla
planowanej budowy zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Rejtana w Józefowie na
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działkach ewidencyjnych nr 44/4, 44/6, 45/1 z obrębu 23 oraz na działkach sąsiednich dla

potrzeb wjazdu i przyłączy.
11.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie bylo podzielone na części:
nie
11.5) Glówny Kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV: 71320000-7, 71220000-6, 71248000-8

SEKCJA 111: PROCEDURA
111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nieograniczony
111.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
111.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 10/05/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 149000

Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE 0 0FERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 9
w tym:
1iczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 5
1iczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Euopej skiej :
0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Euopejskiej :
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2

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

Nazwa wykonawcy : Stanisław Konopiński
Email wykonawcy : biuro@konopinscy.pl
Adres pocztowy: ul. Ostrzycka 1/3 m. 59
Kod pocztovw: 04-035
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj . : mazowieckie

Wykonawca j est małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Euopej skiej :
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Euopejskiej :
nie

IV.6) INFORMACJA 0 CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ
UMOWY 0RAZ 0 OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
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Cena wybranej oferty/wartość umowy 183270
0ferta z najniższą ceną/kosztem 183270
0ferta z najwyższą ceną/kosztem 701100
Waluta: PLN

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

podwykonawcy/podwykonawcom
nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub

podvwkonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA 0 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.

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403A'review/4868206b-1503-4bb3-a75c-68c3135f3fba

17.05.2019

