
*Jugów: Budowa 19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa 

Sowiogórskiego* 

*Numer ogłoszenia: 223393 - 2014; data zamieszczenia: 22.10.2014* 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

 

*Zamieszczanie ogłoszenia:* obowiązkowe. 

 

*Ogłoszenie dotyczy:* zamówienia publicznego. 

 

*Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:* nie. 

 

*Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia:* nie. 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

 

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo 

Sowiogórskie", Ul. Główna 83, 57-430 Jugów, woj. dolnośląskie, tel. 

748716150, faks 8716150. 

 

*I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:* Inny: Lokalna Grupa Działania. 

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

 

*II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:* Budowa 19 wiat 

turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego. 

 

*II.2) Rodzaj zamówienia:* Roboty budowlane. 

 

*II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:* Przedmiotem niniejszego 

zamówienia jest wykonanie robót budowlanych o zakresie przedstawionym 

szczegółowo w załączniku nr 2. Roboty budowlane polegające na wykonaniu 

19 wiat turystycznych na terenie gmin Partnerstwa Sowiogórskiego zgodnie 

z dokumentacją projektową w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na 

podstawie zgłoszeń wykonania robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę.. 

 

*II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):* 45.20.00.00-9. 

 

SEKCJA III: PROCEDURA 

 

*III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:* Zamówienie z wolnej ręki 

 

*III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE* 

 

  * *Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii 

    Europejskiej:* tak, projekt/program: Zamówienie finansowane w ramach 

    PROW na lata 2007-2013. 

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

*IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:* 13.10.2014. 

 

*IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:* 1. 

 

*IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:* . 

 



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

 

  * Stolarstwo Zakład Produkcyjno Usługowy Mazurkiewicz Mieczysław, 

    Raszków 50, 57-410 Raszków, kraj/woj. dolnośląskie. 

 

*IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia*/(bez VAT)/: 64341,49 PLN. 

 

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

NAJWYŻSZĄ CENĄ* 

 

  * 

 

    *Cena wybranej oferty:* 79140,03 

 

  * 

 

    *Oferta z najniższą ceną:* 79140,03*/ Oferta z najwyższą ceną:* 

79140,03 

 

  * 

 

    *Waluta:* PLN. 

 

ZAŁĄCZNIK I 

 

*Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, 

zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę* 

 

  * 

 

    *1. Podstawa prawna* 

 

    Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na 

    podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 

    Prawo zamówień publicznych. 

 

  * 

 

    *2. Uzasadnienia wyboru trybu* 

 

    Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz 

    wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami. 

 

    W prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie zamówienia, z 

    których oba były prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nie 

    zostały złożone żadne oferty. na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) 

    ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

    z 2013 r. poz. 984) zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej 

    ręki, jeże w prowadzonych kolejno postępowaniach o udzielenie 

    zamówienia, z których co najmniej jedno prowadzone było w trybie 

    przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego, nie wpłynął 

    żaden wniosek o dopuszczcenie do udziału w postepowaniu, nie zostały 

    złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na 

    podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z 

    opisem przedmiotu zamówienia, a pierwotne warunki zamówienia nie 

    zostały w istotny sposób zmienione. 

 

 


