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ZAMÓwrBNrł

dotYczY: postępowania o udzielenie zamówienia publicznęgo prowadzonego w trybie
Przetuga nieograniczonego na zamówienie o nazwie;,,Prace remontowo - drogowe na placu

szkolnym w Jędlance".

że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru oferty,
lnformuję,
Gminny Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Jedlińsku zawatł z,pR9BET,,
Zal<ład Produkcyjno-Handlowo-Usfugowy, Jarosław Podrygała z siedzibąw Radomiu 26-617
ul. Christiana Andersena3ll, umowę na wykonanie niniejszego zamówienia.
Zal<ręs robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczegolności:
- usunięcie istniejących nawierzchni betonowych z warstwami podbudowy,
- usunięcie istniejących krawężników z ławami,
- demontaż istniejącej nawierzchni z kostki betonowej,
- uzupełnienie warstw podbudowy pod zdemontowaną kostką,
- ponowny montaż zdemontowanej kostki,
- korytowanie pod drogę i chodniki,
- wykonanie nowych ław pod obrzeża i krawężniki,
- ustawienie krawężników i obrzeży betonowych )
- wYkonanie opaski przy ścianachzewnętrznych budynku z kostki betonowej na warstwach
podbudowy,

nowych nawierzchni drogi wewnętrznej i chodników z kostki betonowej na
warstwach podbudowy,
- regulację wysokości istniejącej studzienki kanalizacyjnej,
- wykonanie remontu schodów do kotłowni,
- wykonanie remontu schodów do świetlicy,
- uzuPełnienie okładziny zpłytekglęs na schodach i murkach zewnętrznych, - wykonanie
chodnika prowadzącego do boiska szkolnego,
- przedłvżenie kanału wentylacyjnego kotłowni,
- malowanie istniejącej balustrady stalowej.
- wYkonanie

Oferta Wykonawcy zostaŁawybrana spośród 8 ofert złożonychwmiejscu i terminie
wskazanym ptzęzzamawiĄącego dla wlw przetargu, tj.w Gminnym Zespole Ekonomiczno
Administracyjnym Szkół w Jedlińsku, ul. M. Konopnickiej2,26-660 Jedlińsk do dnia:
25.05.20t5 roku, godz. l0:00.
Oferta Wykonawcy zostaławybrana, poniewaz - spośród niepodlegających odrzuceniu ofert w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę puŃtów (98 pkt, z częgo 95 pkt za kryterium ceny,
3 Pkt za kryterium okresu gwarancji jakości), a zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką
Zamawiaj ący mo ze przeznaczyó na s fi nans owanie zamówi eni a.

WYkonawca zaoferował wykonanie zamówi ęnia zawynagrodzeniem ryczńtowymbrutto w
wysokości: 119.925,00 złotych orazudzielił gwarancji jakościna okres 4 lat.
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