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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:360189-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Poznań: Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
2019/S 146-360189
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Wyniki postępowania
Usługi
Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1)
Nazwa i adresy
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
ul. Fredry 12
Poznań
61-701
Polska
Osoba do kontaktów: Edyta Kosowska
Tel.: +48 618561609
E-mail: zamowienia.publiczne.poznan@kowr.gov.pl
Kod NUTS: PL91
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bip.kowr.gov.pl
Adres profilu nabywcy: www.bip.kowr.gov.pl
I.2)

Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4)

Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5)

Główny przedmiot działalności
Inna działalność: Gospodarowanie nieruchomościmi

Sekcja II: Przedmiot
II.1)
Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych POZ.WOP.260.23.2019
Numer referencyjny: POZ.WOP.260.23.2019

II.1.2)

Główny kod CPV
71320000

II.1.3)

Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)

Krótki opis:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych: robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny
w msc. Popówko, gm. Oborniki; robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny i budynku kotłowni w msc.
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Jaktorowo, gm. Szamocin, robót rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego w msc. Gozdowo, gm.
Września; robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Chylin, gm. Władysławów; robót rozbiórkowych
dobudówek przy oborze chlewni, dobudówki przy jałowniku, strażnicy - magazynu, suszarni - magazynu
paszowego w msc. Nieżychowo, gm. Białośliwie; robót rozbiórkowych dobudówki do warsztatu w msc.
Napachanie, gm. Rokietnica; robót rozbiórkowych budynku stodoły w msc. Chwalibogowo, gm. Września; robót
rozbiórkowych budynku magazynu paliw, dwóch zbiorników typu Corten w msc. Grzymiszew, gm. Tuliszków;
robót rozbiórkowych budynku szopy do nawozów, magazynu szopy, szopy, garażu, szopy na maszyny, chlewni
w msc. Śliwno, gm. Kuślin; robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc. Drożki, gm. Rychtal.
II.1.6)

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7)

Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 33 150.00 PLN

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Popówko, gm. Oborniki.
Część nr: 1

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/00009/+1) znajdującej się na działce
o numerze ewidencyjnym 50/13 w miejscowości Popówko, gmina Oborniki. Wykonawca zobowiązany jest
również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań
projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych
obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny i
budynku kotłowni w msc. Jaktorowo, gm. Szamocin.
Część nr: 2
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II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 108482/22/Fil oraz budynku
kotłowni (numer inwentarzowy 101/294103/Fil) znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 39/4
w miejscowości Jaktorowo, gmina Szamocin. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania, własnym
staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami
prawa,umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego w
msc. Gozdowo, gm. Września.
Część nr: 3

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego (numer inwentarzowy 136/01/005), znajdującego się na działce
o numerze 269/4 w miejscowości Gozdowo, gmina Września. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60
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II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Chylin,
gm. Władysławów.
Część nr: 4

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku jałownika (numer inwentarzowy 182/15/+7)6, znajdującego się na działce o numerze
ewidencyjnym 250/7 w miejscowości Chylin, gmina Władysławów. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówek przy oborze chlewni,
dobudówki przy jałowniku, strażnicy - magazynu, suszarni - magazynu paszowego w msc. Nieżychowo,
Część nr: 5

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska
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II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
robót rozbiórkowych dobudówek przy oborze chlewni (numer inwentarzowy 108/2608/39/Fil), dobudówki
przy jałowniku (numer inwentarzowy 108/2601/31/Fil), strażnicy – magazynu (część o numerze
inwentarzowym109/2607/38/Fil), suszarni – magazynu paszowego (numer inwentarzowy 108/2609/40/Fil)
znajdujących się na działce o numerze ewidencyjnym 212/34 w miejscowości Nieżychowo, gmina Białośliwie.
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii,
uzgodnień,sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i
uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówki do warsztatu w msc.
Napachanie, gm. Rokietnica.
Część nr: 6

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych dobudówki do warsztatu (numer inwentarzowy 180/39), znajdujących się na działce o numerze
157/12, w miejscowości Napachanie, gmina Rokietnica. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania,
własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe
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II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku stodoły w msc.
Chwalibogowo, gm. Września.
Część nr: 7

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku stodoły (numer inwentarzowy 182/110047, znajdującego się na działce o numerze
121/6 w miejscowości Chwalibogowo, gmina Września. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania,
własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie
wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa,
umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu paliw, dwóch
zbiorników typu Corten w msc. Grzymiszew, gm. Tuliszków.
Część nr: 8

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego
robót rozbiórkowych budynku magazynu paliw (numer inwentarzowy 108/18/+57), gnojowni (numer
inwentarzowy104/12/+150), dwóch zbiorników typu Corten (numer inwentarzowy 104/374/+5, 104/375/+9),
znajdujących się na działce o numerze 47/3 w miejscowości Grzymiszew, gmina Tuliszków. Wykonawca
zobowiązany jest również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień,
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sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień,
wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.
II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy do nawozów,
magazynu szopy, szopy, garażu, szopy na maszyny, chlewni w msc. Śliwno, gm. Kuślin.
Część nr: 9

II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy do nawozów (numer inwentarzowy 180/02/49/+2), magazynu szopy (numer
inwentarzowy 180/02/80/+3), szopy (numer inwentarzowy 180/02/47/+2), garażu (numer inwentarzowy
180/02/45, szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/02/8/+5), znajdujących się na działce o numerze
ewidencyjnym 133/11 oraz chlewni (numer inwentarzowy 182/02/71/+2, znajdującej się na działce o numerze
ewidencyjnym 138/8 w miejscowości Śliwno, gmina Kuślin. Wykonawca zobowiązany jest również do
uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii, uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych
w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i uzgodnień, wymaganych obowiązującymi
przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

II.2)

Opis

II.2.1)

Nazwa:
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Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Drożki, gm. Rychtal.
Część nr: 10
II.2.2)

Dodatkowy kod lub kody CPV
71320000

II.2.3)

Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Wielkopolska

II.2.4)

Opis zamówienia:
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z pełnieniem funkcji nadzoru autorskiego robót
rozbiórkowych budynku szopy na maszyny (numer inwentarzowy 180/11/DR) znajdującej się na działce o
numerze ewidencyjnym 233/33 w miejscowości Drożki, gmina Rychtal.
Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania, własnym staraniem, wszelkich wymaganych: opinii,
uzgodnień, sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów, wykonalnych pozwoleń i
uzgodnień, wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, umożliwiających realizację robót budowlanych.

II.2.5)

Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11)

Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.13)

Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)

Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1)
Opis
IV.1.1)

Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3)

Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6)

Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)

Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak

IV.2)

Informacje administracyjne

IV.2.1)

Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 075-178726

IV.2.8)

Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9)

Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1
Nazwa:
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Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Popówko, gm. Oborniki
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 400.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 2
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny i
budynku kotłowni w msc. Jaktorowo, gm. Szamocin
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak
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V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 350.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 649.59 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

10 / 14

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 3
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu zbożowego w
msc. Gozdowo, gm. Września
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 900.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 4
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku jałownika w msc. Chylin,
gm. Władysławów
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 3
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

31/07/2019
S146
https://ted.europa.eu/
TED

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

10 / 14

Dz.U./S S146
31/07/2019
360189-2019-PL

- - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 400.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

11 / 14

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 5
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówek przy oborze chlewni,
dobudówki przy jałowniku, strażnicy - magazynu, suszarni - magazynu paszowego w msc. Nieżychowo
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 6
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych dobudówki do warsztatu w msc.
Napachanie, gm. Rokietnica
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
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Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 900.00 PLN
V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 7
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku stodoły w msc.
Chwalibogowo, gm. Września
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 240.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 4 400.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 8
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku magazynu paliw, dwóch
zbiorników typu Corten w msc. Grzymiszew, gm. Tuliszków
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)

Udzielenie zamówienia

V.2.1)

Data zawarcia umowy:
12/07/2019

V.2.2)

Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3)

Nazwa i adres wykonawcy
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Maripol Firma Konsultingowo-Handlowa Maria Niwińska
ul. Drobnika 35
Poznań
60-693
Polska
Kod NUTS: PL41
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)

Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 350.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 500.00 PLN

V.2.5)

Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 9
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy do nawozów,
magazynu szopy, szopy, garażu, szopy na maszyny, chlewni w msc. Śliwno, gm. Kuślin
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 10
Nazwa:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robót rozbiórkowych budynku szopy na maszyny w msc.
Drożki, gm. Rychtal
Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: nie
V.1)

Informacje o nieudzieleniu zamówienia
Zamówienia/zamówienia na część nie udzielono
Inne przyczyny (przerwanie procedury)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3)
Informacje dodatkowe:
VI.4)

Procedury odwoławcze

VI.4.1)

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2)

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)

Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
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Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia
oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy
przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy jak dla postępowań powyżej kwoty
określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.
VI.4.4)

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26/07/2019
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