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Warszawa: Roboty budowlane potegające na uszczelnieniu połączenia pomiędzy budynkami Lipsk
l Łącznik potożonymi w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia21"

Z n a l< sp rawy WAW-WA .Ż720.43.2019

oGŁoszENlE o uDzlELENlU zAMoWlENlA - roboty budowlane

ogłoszenie dotycry: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego o wartości
szacunl<owej do 30 000 €.

SEKC|A l: ZAMAWIA|ĄCY

l.1) NAZWA lADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, u[. 1 Sierpnia 21,o2-134Warszawa, woj. mazowieckle,
tel.22 4642315, faks 22846 78 33.

l. 2) RoDzĄ zAMAWtArĄCEGo: Administracja rządowa terenowa.

sEl(ctA tl: PRzEDMloT zAMÓWlENlA

Il.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaiącego: Roboty budowlane polegające na uszczelnieniu
połączenia pomiędzy budynkami Lipsk i Łącznik położonymi w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia21"

tt.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

ll.g) okreśtenie przedmiotu zamówienia: roboty budowlane potegające na uszcze[nieniu potączenia po-
między budynl<ami Lipsk i Łącznik położonymi w Warszawie przy ul. 1 Sierpnia 21, a W szczególności:
1. demontaż części szklanych e[ementów elewacji,
2. zerwanie starego pokrycia z papV,
3. przygotowanie podłoża pod nowe pokrycie,
4. wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,
5. montaż e[ementów elewacji,
6" wywiezienie i zutylizowanie zdemontowanych materiatów

ll.4) Wspótny Stownik CPV:
1. Wykonanie pol<rycia dachowego papą termozgrzewalną cPV - 45261214-7,
2. Roboty rozbiórkowe CPV - 45110000-1.

SEI(CIA lll: PROCEDURA

l l l.1) TRYB U Dzl ELEN !A zAMÓWl ENtA za pyta n ie ofe rtowe.

rr r.2) TNFoRMAC'E ADMTNTSTRACYf NE

Zamówienie dotyczy proielcu/Programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie.

sEKclA lV: UDzlELENlE zAMÓWlENlA

Roboty budowlane potegające na uszcze[nieniu połączenia pomiędry budynkami Lipsk iŁącznik poło-
żonymiw Warszawie prry u[.1 Sierpnia 21

N"1) DATA UDzlELENlA ZAMÓWIENlA: 15.10.2019 rok.

N.2) LTCZBA OTRZYMANVCH OFERT:'1.

N3) LTCZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

N.4) NAZWA l ADREs WYl(oNAWcY, KTÓREMU UDzlELoNo zAMÓWlENlA:

Zakład Remontowo-Budowlany Krzysztof Błażejewski, Adam Błażejewski s.c., u[. Akantu 14,
01 - 491Warszawa.



wAW-W4.2720.43.2019
N.5) szAcUNKoWA WARTośĆ znmÓwlrrun (bez VAT): 43 867,91 zł.

M.6) tNFoRMAc'A o cENtE WYBRANE, oFERTY oRAz o oFERTAcH z NA|NźszĄ ! NAJWYższ4 crru4'

Cena wybranej oferty: 44 280,00 zł

oferta z najniższą ceną: 44 280,00 zł

oferta znajwyższą ceną: 44 280,00 zŁ"
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Zwfia Kazławsl<a


