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ogłoszenie powiązane:
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Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót projektowo-budowalnych w budynku Urzędu Statystyczne9o w

Warszawie przy ulicy 1Sierpnia 21 W Warszawie, w oparciu o opis przedmiotu zamówienia" Zakres zamówienia

obejmuje 3 zadania: Zadanie 1:..,

Termin składania ofert: 2014-08-28

Wanszawa: Wykonanie projektu i prac remontowo-budowlanych w

zakresie modernizacjE i dostosowania pomieszczen Urzędu dla
potrzeb lnformatoriunlo projektu i nozbudowy sieci tAN oraz dostawę

z montażem wyświetlacza LED znak WA-2900-5l2014/s'sP-2

Numer ogłoszenia: 195939 -2014; data zamieszczenia: f 5"09.2014

ocŁoszEr\ilE o UDZ!ELENJlU ZAMoWlENlA - Roboty budowlane
Zatnłeszczan ie ogłosze n ia ; obowiąz kowe.

ogłoszenie dotyczy : zamÓwienia publicznego.

Gzy zarnówienie było przednriotem ogłoszenia w tsiuletynie Zannówień Fublicznyeh: tak, numer

ogłoszenia w BZP. 175347 - 2014r.

Czy w Biuletynie ZamÓwień Fublicznych zostało zamieszczone oEłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie.

9E- KCJA l: zAlvlĄWlAJry

l' 1} NAZWA l ADRES: Urząd Statystyczny w Warszawie, ui. '1 Sierpnia 21, a2-134 Warszawa, Wo1.

rnazowreckie, tel. 022 4642317, faks A22 8467833

l. 2} RoDzA-.' ZAMAWIAJĄCEG0: Administracja rządowa terenowa.

ll.1} Nazwa nadana zarnówieniu plzezzamawiającego: \Ą/ykonanie projektu i prac remontowo-

budowlanych w zakresie nlodernizacji i dostosowania pornleszczen Urzędu dla potzeb lnftrrmatoriunn'

projektu i rozbudowy sieci LAN oraz dostawę z montazem wyświetlacza LED znak WA-

2g0a-5t2014lslsP-2.

lI.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

tl.3} Określenie przedmiotu zarnówienia: Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot projektowo-

lrudowianych w budynku Urzędu Statystycznego w Warszawie przy ulicy 1 Sierpnia 21 w Warszawie.

Zakres zamÓwienia obejmuje 3 zadania: zadanie 1: wykonanie projektu l realizacja prac remontowo-

budowlanych w zakresie rnodernizacji i dostosowania pornieszczeń Urzędu dla potzeb lnformatoriurn,

zadanie 2: wykonanie projektu i rozbudowa sieci LAN w Urzędzie, zaclanie 3: dostawa i rnontaŻ

wyświetlacza graficzrro-tekstowego LED na elewac.ji budynku.
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ll.4) Wspótny Słownik Zamówień (CPV):45.00"00.00-7,45.11.13.00-0, 45'21.31.50-9' 45.31.00.00-3'

4s.31.10.00-0,45.31 .43.C0-4,45.31.43.10-7,45.31.43.32-0,45.31.60.00-5,45.33.10.00-5,

45.33.12.20-4, 45.44.21.00-8, 48.B 1 . 31 . 00-1, 72.25. 00.00-5.

SEKGJA lll: PROCE-DUBĄ

lll.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENiA: Pzetarg nieograniczony

1il.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówien!e dotyczy projektulprogramu finansowanego ze środków Unli Europejskiej: tak,

projekVprogram: Zamowienie publiczne jest dofinasowane z SISP-2 System lnformacyjny Statystyki

Fublicznej nr PolG.07.0l.00-00_023/13-00, 7 oś prioi"ytetowa. Społeczeństwo inforrnacyjne- budowa

elektronicznej administracji: Program operacyjny lnnowacyjna Gospodarka 2aO7-2a13.Umowa będzie

finansowana w 85% ze środków Europe1skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego arazw 15o/a z

polskich środkow krajowych (wspołfinansowanie). Unnowa realizowana jest na rzecz Beneficjenta

projektu SISP-2, tj. GUS.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

lv.l) DATA UDZIELENIA ZAMOWIENIA: 1 1.09.2014.

lv.z) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

lv.3} LlczBA oDRzucoNYchl OFĘRT: 0'

lv,4) NAZWA TADRES WYKONAWCY, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA;

MAXTO spÓłka z ograniczoną odpowiedzialnością Społka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w

Krakowie, ul. Reduta 5,31-421Krakow, Biuro Warszawa, ul. Puławska 303' 02-785 Warszawa,

kraj/woj. mazowieckie.

iV.S) Szacunkowa wańośó zarnówienia (bez VAT)'.901200'00 FtN.

lV.6) lNFoRlv]AcJA o cENlE VVYBRANEJ CIFERTY oRAz o oFERTACF{ z NAJNższĄ !

NAJWYżSZĄ cENĄ

Cena wybranej oferty: 898550,00

ofeńa z najniższą ceną: 898550,00 / ofeńa z najwyższą ceną: 898550'00

Waluta: PLN.
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