
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 38091-2011 z dnia 2011-02-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Ożarów 

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Glinianach (Obiekt 1)- polegająca na: - wymianie całej 

instalacji CO (grzejniki-31) wraz z piecem oraz kominem, - wymianie okien - 17 szt PCV (46,75m2) - wymiana 

drzwi - 3 szt (13,75m2) -... 

Termin składania ofert: 2011-02-17  

Ożarów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w 
gminie Ożarów 

Numer ogłoszenia: 75515 - 2011; data zamieszczenia: 07.03.2011 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer 

ogłoszenia w BZP: 38091 - 2011r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: 

nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ożarów, woj. 

świętokrzyskie, tel. 015 8610700 do 702, faks 015 8611136. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w gminie Ożarów. 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w 

Glinianach (Obiekt 1)- polegająca na: - wymianie całej instalacji CO (grzejniki-31) wraz z piecem oraz 

kominem, - wymianie okien - 17 szt PCV (46,75m2) - wymiana drzwi - 3 szt (13,75m2) - ocieplenie ścian i 

wykonanie elewacji (506,00 m2), - docieplenie stropu (291,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu 

na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Wyszmontowie (Obiekt 2), - wymianie okien - 22 szt (31,73m2) - wymiana drzwi - 2 szt (13,50m2) - 

ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (406,62 m2), - docieplenie stropu (198,00m2) - wymiana pokrycia 

dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja 

budynku Świetlicy Wiejskiej w Szymanówce (Obiekt 3). - wymianie okien - 20 szt (39,34m2) - wymiana 
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drzwi - 3 szt (16,87m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (333,60 m2), - docieplenie stropu 

(169,65m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół 

budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Prusach (Obiekt 4), - wymianie okien - 7 szt 

(10,89m2) - wymiana drzwi - 4 szt (17,22m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (183,80 m2), - 

docieplenie stropu (240,89m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - wykonanie 

opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Lasocinie (Obiekt 5), - wymianie 

okien - 27 szt (62,58m2) - wymiana drzwi - 4 szt (19,18m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji (438,15 

m2), - docieplenie stropu (198,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę trapezową - 

wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja Domu Nauczyciela w Ożarowie (Obiekt 6), - 

wymianie okien - 8 szt (12,44m2) - wymiana drzwi - 2 szt (4,62m2) - ocieplenie ścian i wykonanie elewacji 

(183,10 m2), - docieplenie stropu (152,55m2) - wymiana pokrycia dachowego z eternitu na blachę 

trapezową - wykonanie opaski wokół budynku Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w 

Jakubowicach (Obiekt 7). - wymianie okien - 14 szt (14,3m2) - wymiana drzwi - 2 szt (14,55m2) - ocieplenie 

ścian i wykonanie elewacji (251,00 m2), - docieplenie stropu (260,00m2) - wymiana pokrycia dachowego z 

eternitu na blachę trapezową - wykonanie opaski wokół budynku. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.42.11.30-4. 

SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, 

projekt/program: Projekt współfinansowany z mechanizu finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu 

Finansowego. 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 04.03.2011. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 12. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: . 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKSPOL, Rudka 4, 27-415 Kunów, kraj/woj. świętokrzyskie.  

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1320610,07 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

Cena wybranej oferty: 730000,00 

Oferta z najniższą ceną: 730000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 1063815,10 
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Waluta: PLN. 
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