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ogło5zenie poWiąZane I

ogłoszenie nr 274862-2015 z dnia 2015-1o-!'5 r. ogłoszenie o ZamóWienju - Warszawa
Przedmiotem zamóWienia jest: Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń W budynku biurowym typu LIPsK
cZęść A: rozbudoWa sieci LAN w pomieszczeniach przejętych po ZUs (roboty instalacyjne sieci LAN, usługa
projektowa ipomiarowa), częśc'. '
Termin składania ofert: 2015-10 30

Warszawa: Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w budynku
biurowym typu LIPSK

Numer ogłoszenia: 303162 -2015; data zamieszczeniai 10'11 '2015
oGŁosZENlE o UDZlELENlU ZAMoWlENlA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie zamówień Publicznych: tak, numer

ogłoszenia w BZP ' 27 4862 -2015l'

czy w Biuletynie zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak'

SEKGJA l: ZAMAW|AJĄGY

l. 1) NAZWA lADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie' ul' 1 Sierpnia 21,02-134 Warszawa, WoJ

mazowieckie, tel. 22 464 22 50, laks 22 846 78 33.

l. 2) RoDzAJ zAMAWlAJĄcEGo: Administracja rządowa terenowa'

SEKCJA ll: PMEDMIOT ZAMOWIENIA

ll.'t) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa sieci LAN i remont pomieszczeń w

budynku biurowym typu LIPSK.

ll.2) Rodzaj zamówienia: Roboty bUdoWlane'

ll.3) określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamóWienia jest: Rozbudowa sieci LAN i remont

pomieszczeń w budynku biurowym typu L|PSK CzęŚć A: rozbudowa sieci LAN w pomieszczeniach przejętych

po ZUs a' roboty instalacyjne sieci LAN' b' usługa projektowa i pomiarowa. CzęŚĆ B: remont pomieszczeń W

budynku biurowym typu LIPSK roboty malarskie i prace konserwacyjne..

ll.4) Wspólny słownik zamówień (cPV): 45.31 '43 .20 7 
' 

45 '44.00 '00-3,71'22'00.00-6' 71 .25'00'00-5'

SEKCJA lll: PROCEDURA

lll' 1 ) TRYB UDzlELENlA zAMÓwler.ln: Przetarg nieograniczony

t.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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SEKCJA lV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

część NR: 1

Nazwa: Rozbudowa sieci LAN W pomieszczeniach przejętych po ZUs a' roboty instalacyjne sieci LAN' b.

usługa projektowa i pomiarowa'

lV.1) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 09.t L2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

lV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

lV.4) NAZWA l ADRES vVYKoNAWcY KTÓREMU UDzELoNo zAMoWlENlA:

A' Bell spolka z o'o'' ul' Pólnicy 30/9' 80-177 Gdańsk' kraj/Woj' pomorskie'

lV'S) Szacunkowa wańośó zamówienia (bez VAT):58000'00 PLN'

lV'6) lNFoRMAcJA o cENlE WYBRANEJ oFERTY oRAz o oFERTACH z NAJNlzszĄ l NAJWYŹSą

cENĄ

Cena wybranej ofeńy: 47560,37

ofeńa z najniższą ceną: 47560'37 Iotertaz najwyższą ceną: 68950,00

Waluta: PLN .
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