
Ogłoszenie nr 500028879-N-2017 z dnia 14-09-2017 r.

Linia: Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty

podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 
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SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Linia, Krajowy numer identyfikacyjny , ul. ul. Turystyczna  15, 84223   Linia, woj. pomorskie, państwo Polska,

tel. 58 6768582, 6768594, e-mail f.europejskie@gminalinia.com.pl, faks 58 676 85 69.

Adres strony internetowej (url): www.gminalinia.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Kompleksowa modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej na terenie

Szwajcarii Kaszubskiej” – Gmina Linia – roboty podobne na zadaniu termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Lini.

Numer referencyjny  ZP 271.22.2017

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania

i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje min.: - likwidację okna, - przygotowanie otworu i montaż drzwi, - wyprawy

tynkowe, - termomodernizacja ścian, - szpachlowanie i malowanie ścian i sufitów

II.5) Główny Kod CPV: 45453000-7

Dodatkowe kody CPV:

45320000-6,

45000000-7,

45210000-2,

45442100-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
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III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:

Wybór trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 podyktowany jest faktem, iż Zamówienie niniejsze stanowi

powtórzenie tego samego rodzaju zamówień przewidzianych w zamówieniu podstawowym. Informacja została zawarta w ogłoszeniu o

zamówieniu nr 72489-2017 z dnia 24.04.2017 r. a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości

zamówienia podstawowego (nie przekroczy 20% wartości zamówienia podstawowego) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa obejmująca zamówienie podstawowe została zawarta w dniu 30.05.2017 r. Biorąc pod uwagę powyższe udzielenie zamówienia z

wolnej ręki, powołując się na art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP, jest jak najbardziej uzasadnione

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ZAKŁAD REMONTOWO-BUDOWLANY „KRASBUD” RYSZARD KRAUSE,  ,  Smętowo Chmieleńskie, ul. Polna 27C,  84-300, 

Kartuzy,  kraj/woj. pomorskie
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