
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane

˜Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie –
etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Starostwo Powiatowe w Lesznie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ̃ REGON 411102917

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜Pl. Kościuszki 4B

1.5.2.) Miejscowość: ̃ Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: ̃ 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: ̃ 655296834

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ̃ k.tyczynska@powiat-leszczynski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ̃ www.bip.powiat-leszczynski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
˜https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_leszczynski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
˜Przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie –
etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-cac58616-96c8-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00082237/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: ̃ 01

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082237/01 z dnia 2021-06-14

2021-06-14 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane



2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14 14:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ̃ 2021/BZP 00001888/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 przebudowa dachów budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie – etap II

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ̃ 2021/BZP 00030077/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ̃ OR.VI.272.1.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 635466,71 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Przebudowa dachu budynku nr 2 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego
1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne
działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4.
Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego
stanowią załącznik do SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie
zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone
przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż
będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych
prac.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do
SWZ.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o
której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
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dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 235003,02 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Przebudowa dachu budynku nr 5 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego
1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne
działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4.
Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego
stanowią załącznik do SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie
zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone
przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż
będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych
prac.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do
SWZ.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o
której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa
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45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 106792,58 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Przebudowa dachu budynku nr 7 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego
1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne
działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4.
Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego
stanowią załącznik do SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie
zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone
przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż
będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych
prac.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do
SWZ.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o
której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
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4.5.5.) Wartość części: 96681,75 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
˜Przebudowa dachu budynku nr 10 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w
Rydzynie1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie wpisany jest do rejestru
zabytków decyzją Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 6 lutego
1965 r. pod nr 65/A, w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest podjąć wszelkie konieczne
działania zabezpieczające budynki objęte zakresem zamówienia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie terenu robót
i odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim. Wykonawca
zobowiązany jest do uporządkowania terenu po zakończeniu robót.3. Pozwolenie
Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 266/2020/A na prowadzenie robót
budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków stanowi załącznik do SWZ.4.
Pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydane przez Starostę Leszczyńskiego
stanowią załącznik do SWZ.5. Budynki, w których prowadzone będą roboty budowlane nie
zostaną wyłączone z eksploatacji na okres realizacji przedmiotu umowy.6. Prace prowadzone
przez Wykonawcę nie mogą utrudniać użytkowania zgodnie z przeznaczeniem obiektu
Zamawiającego, a w szczególności nie mogą zakłócać toku pracy i ruchu w sposób inny niż
będący koniecznym następstwem zakłóceń wynikających z zakresu i technologii prowadzonych
prac.7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w przedmiarze robót, projekcie
budowlanym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki do
SWZ.8. Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej, o
której mowa w art. 131 ust. 2 Pzp.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji
dachowych i inne podobne roboty specjalistycze

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44232000-5 - Drewniane konstrukcje dachowe

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

45312310-3 - Ochrona odgromowa

45321000-3 - Izolacja cieplna

45410000-4 - Tynkowanie

45442100-8 - Roboty malarskie

45442300-0 - Roboty w zakresie ochrony powierzchni

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

4.5.5.) Wartość części: 196989,36 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
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Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172167,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 220553,05

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172167,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Leszek Skupin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜5010067221

7.3.3) Ulica: ˜Cieszkowice nr 60

7.3.4) Miejscowość: ̃ Wąsosz

7.3.5) Kod pocztowy: ̃ 56-210

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

˜50% zakresu zamówieniaUsługi Blacharsko-Dekarskie Stanisław Owsianik
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SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172167,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
Od 2021-06-26 do 2021-08-24

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 95139,82

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 114803,28

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 95139,82

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Przedsiebiorstwo Handlowo-
Usługowe Leszek Skupin

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜5010067221

7.3.3) Ulica: ˜Cieszkowice nr 60

7.3.4) Miejscowość: ̃ Wąsosz
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7.3.5) Kod pocztowy: ̃ 56-210

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

˜50% zakresu zamówieniaUsługi Blacharsko-Dekarskie Stanisław Owsianik

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 95139,82

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-24

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

˜Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części nr 3 zamówienia obejmującego
przebudowę dachu budynku nr 7 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie
kwotę 40 000,00 zł brutto ze środków własnych. Natomiast wartość oferty z najniższą ceną
złożonej w postępowaniu na część nr 3 zamówienia wynosi 87 408,18 zł.Pomimo przyznania
przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu dofinansowania w ramach
programu Ochrona zabytków na wykonanie zadania inwestycyjnego będącego przedmiotem
zamówienia, Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierza przeznaczyć na realizację
zamówienia do ceny wskazanej oferty. Wysokość dotacji przyznanej na realizację zamówienia
obejmującego część nr 1-4 jest bowiem niższa od sumy wartości ofert z najniższą ceną
złożonych na poszczególne części zamówienia.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
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6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 87408,18

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 94519,62

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo
zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172205,66

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 192631,59

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 172205,66

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie
zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Leszek Skupin
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7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜5010067221

7.3.3) Ulica: ˜Cieszkowice nr 60

7.3.4) Miejscowość: ̃ Wąsosz

7.3.5) Kod pocztowy: ̃ 56-210

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia
podwykonawcom?: Tak

7.3.9.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

˜50% zakresu zamówieniaUsługi Blacharsko-Dekarskie Stanisław Owsianik

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-07

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172205,66

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2021-08-24

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

˜Realizacja zamówienia jest dofinansowana z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i
Sportu w ramach programu Ochrona zabytków.
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	4.5.5.) Wartość części: 235003,02 PLN
	Część 2
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