
Ogłoszenie nr 510089406-N-2019 z dnia 08-05-2019 r.

Gmina Cedry Wielkie: Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

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

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 521022-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Cedry Wielkie, Krajowy numer identyfikacyjny 19167494500000, ul. ul. M. Płażyńskiego  16, 83-020  Cedry Wielkie, woj. pomorskie,
państwo Polska, tel. 586 836 164, e-mail magda.wozniak@cedry-wielkie.pl, faks 586 836 166.
Adres strony internetowej (url): www.cedry-wielkie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.271.5.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt,
usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu jest wykonanie, dostawa i montaż tablic informacyjnych dla Zamawiającego.
Przedmiot zamówienia składa się z 7 zadań. Zadanie Nr 1 - Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie”. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i
montaż 3 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszego SIWZ. Tablica musi zawierać:
1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole,
Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Cedry Wielki i
skanalizowanie jej w 99,56% (poziom zbierania) poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy,
Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o
wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących
przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych
o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość
przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji
zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych
w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem
www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej
(pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8)
zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje
również montażu dostarczonych tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na
terenie Gminy Cedry Wielkie w następujących lokalizacjach: 1. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020 Giemlice, działka nr 10
2. Centrum Sportowo - Rekreacyjne w Długim Polu, Długie Pole 49, działka nr 248/5, 3. Świetlica wiejska w Leszkowach, działka nr 106
Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe
zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 – Działanie 11.3 Gospodarka wodno - ściekowa. Zadanie Nr 2 - Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa
efektywności energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie”, Przedmiotem
zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z
Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiący Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszej
SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. Nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. Tytuł projektu: Poprawa efektywności energetycznej w
budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w Gminie Cedry Wielkie 3. Cel projektu: Poprawa efektywności energetycznej
systemów budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowych na terenie Gminy Cedry Wielkie. 4. Zestaw logo –– znaki FE, barwy RP, znak
UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien
zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości
co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów
obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na
trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki
atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla
beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w
dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych
proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej (pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu
dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic,
słupków oraz urządzeń mocujących, 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje również montażu dostarczonych tablic w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie: 1. Urząd Gminy w
Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie działka nr 495/1 2. Szkoła Podstawowa w Giemlicach, Giemlice 1, 83-020
Giemlice, działka nr 10 3. Przedszkole w Trutnowach, ul. Św. Piotra i Pawła 3, 83-020 Trutnowy, działka nr 137 4. Komunalny budynek
mieszkalny w Cedrach Wielkich, ul. Płażyńskiego 18, 83-020 Cedry Wielkie, działka nr 325/2 5. Komunalny budynek mieszkalny w Giemlicach,
Giemlice 14, 83-020 Giemlice, działka nr 100 Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego
pracownika Zamawiającego. Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 10.1. Efektywność energetyczna – Mechanizm ZIT. Zadanie Nr 3 - Wykonanie
16 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach
żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i
montaż 16 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i
promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020,
stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać:
1. nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. tytuł projektu: Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót
budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną
konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław” 3. cel projektu: Celem
projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach kulturowych i przyrodniczych poprzez wykonanie prac
remontowo - konserwatorskich w obiektach leżących na terenie 3 gmin (Cedry Wielkie, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw) wraz ze
stworzeniem oferty turystyczne] na terenie Żuław, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności i podkreślenie walorów kulturowych obszaru
Żuław. 4. nazwa Partnera: w zależności od miejsca montażu inna nazwa Partnera (należy uzgodnić z Zamawiającym). 5. zestaw logo – znaki
FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. 6. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot
zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm
x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według
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standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy
CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki
atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla
beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w
dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych
proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej (pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu
dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic,
słupków oraz urządzeń mocujących, 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje również montażu dostarczonych tablic w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie trzech powiatów: nowodworskim,
gdańskim i malborskim. 1. Gmina Cedry Wielkie – dom podcieniowy w Miłocinie, działka nr 150/3 (1 tablica) 2. Gmina Nowy Staw – do
uzgodnienia z przedstawicielem Gminy Nowy Staw (2 tablice) 3. Gmina Nowy Dwór Gdański (6 tablic) a. most zwodzony na rzece Tuga
zlokalizowany na ulicy Sikorskiego działka nr 390/2 b. śluza w Marzęcinie, działka nr 406 c. cmentarz mennonicki w Orłowie, działka nr 95, d.
cmentarz mennonicki w Żelichowie, działka nr 115/2, e. cmentarz mennonicki w Różewie, działka nr 113 f. cmentarz mennonicki w
Marynowach, działka nr 338 4. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Aniołów Stróżów w Cedrach Wielkich, działka nr 88 (1 tablica) 5. Parafia
Rzymskokatolicką p.w. Św. Jana Chrzciciela w Giemlicach, działka nr 99 (1 tablica) 6.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Matki Boskiej
Częstochowskiej w Kiezmarku, Działka nr 152, (1 tablica) 7.Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Ap. Piotra i Pawła w Trutnowach, działka nr
134, (1 tablica) 8. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Elżbiety Węgierskiej w Lubieszewie, działka nr 209, (1 tablica) 9.Parafia
Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Świerkach, filia kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Myszewie (2 tablice) a.
kościół w Myszewie, działka nr 105 b. kościół w Świerkach, działka nr 13 Lokalizacje montażu tablic należy ustalić w zależności od miejsca
lokalizacji tablicy: 1. Gmina Cedry Wielkie z siedzibą w Cedrach Wielkich, ul. M. Płażyńskiego 16, 83-020 Cedry Wielkie, osoba do kontaktu:
Magda Woźniak tel. 58 692 20 38. 2.Gmina Nowy Staw z siedzibą w Nowym Stawie, ul. Gen. Józefa Bema 1, 82-300 Nowy Staw, osoba do
kontaktu: Anna Uzdowska tel. 55 271 51 00 wew. 31 3. Gmina Nowy Dwór Gdański z siedzibą w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Wejhera 3,
82-100 Nowy Dwór Gdański, osoba do kontaktu: Beata Rembowska tel. 55 247 24 01 Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze
środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 8.3 Materialne i
Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe. Zadanie Nr 4 - Wykonanie 2 tablic informacyjnych dla projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak
Motławy i Martwej Wisły” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk jednostronnych tablic informacyjnych
posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP
2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta: Gmina Miasta Gdańsk 2. tytuł
projektu: Pomorskie Szlaki Kajakowe- Szlak Motławy i Martwej Wisły 3. cel projektu: Wzrost atrakcyjności i chłonności turystycznej w
Gminach Miasta Gdańsk, Gminie Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański i Suchy Dąb poprzez rozbudowę infrastruktury kajakowej 4. nazwa partnera:
Gmina Cedry Wielkie 5. zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 6. adres
portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablice metalowe o
wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących
przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych
o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość
przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji
zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych
w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem
www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej
(pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8)
zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących, 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje
również montażu dostarczonych tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na
terenie Gminy Cedry Wielkie. 1. Gmina Cedry Wielkie – miejscowość Błotnik (1 tablica) 2. Gmina Cedry Wielkie- miejscowość Trzcinisko (1
tablica) Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego Przedmiotowe
zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020 – Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Zadanie Nr 5 - Wykonanie 1 tablicy informacyjnej
dla projektu ,,Pętla Żuławska- rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku” Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 1
sztuki jednostronnej tablicy informacyjnej posadowionej w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów
dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr
11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta:
Gmina Cedry Wielkie 2. tytuł projektu: Pętla Żuławska- rozbudowa przystani żeglarskiej w Błotniku 3. cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności
istniejącej przystani żeglarskiej w miejscowości Błotnik poprzez zwiększenie ilości miejsc cumowniczych, poszerzenie oferty usługowo-
handlowej oraz przygotowanie miejsc do zimowego stacjonowania jednostek pływających 4. zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz
znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać
wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablica metalowa o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co
najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów
obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na
trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki
atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla
beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w
dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych
proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej (pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu
dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic,
słupków oraz urządzeń mocujących, 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje również montażu dostarczonych tablic w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie – Przystań Żeglarska
w miejscowości Błotnik (1 tablica). Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika
Zamawiającego Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego Zadanie Nr 6-
Wykonanie 2 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich” Przedmiotem zamówienia jest
wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk jednostronnej tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści zgodnej z Wytycznymi w zakresie
informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią załącznik 6 do niniejszej SIWZ. Tablica
musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta: Gmina Cedry Wielkie 2. tytuł projektu: Budowa kanalizacji w Cedrach Małych i Cedrach Wielkich 3. cel
projektu: Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Cedry Wielkie poprzez budowę kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi S7 na
odcinku od Koszwały-Cedry Małe, w rejonie ul. Brzozowej, Wspólnej i Długiej w Cedrach Małych oraz ul. Ogrodowej w Cedrach Wielkich. 4.
zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego 5. adres portalu
www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi: 1) tablica metalowa o
wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach mocujących
przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z rur stalowych
o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny zapewniający trwałość
przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV, 4) przy realizacji
zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków informacyjno-promocyjnych
w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie internetowej RPO WP pod adresem
www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej
(pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna być wykonana na folii matowej, 8)
zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących. 9) wykonawca w ramach zamówienia dokonuje
również montażu dostarczonych tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice informacyjne należy zamontować na
terenie Gminy Cedry Wielkie. 1. Gmina Cedry Wielkie – Cedry Małe ul. Brzozowa (1 tablica) 2. Gmina Cedry Wielkie- Cedry Wielkie ul.
Ogrodowa (1 tablica) Konkretne miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego
Przedmiotowe zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa
Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 11.03. Gospodarka wodno-ściekowa Zadanie Nr 7 - Wykonanie 4 tablic informacyjnych dla
projektu ,,Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański”
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk dwustronnych tablic informacyjnych posadowionych w gruncie o treści
zgodnej z Wytycznymi w zakresie informacji i promocji projektów dofinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, stanowiącymi Załącznik nr 11 do Zasad wdrażania RPO WP 2014-2020, które stanowią
załącznik 6 do niniejszej SIWZ. Tablica musi zawierać: 1. nazwę beneficjenta: Gmina Pruszcz Gdański 2. tytuł projektu: ,,Pomorskie trasy
rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański” 3. cel projektu: Utworzenie
tras rowerowych spełniających międzynarodowe standardy na terenie Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Cedry Wielkie i Miasta Pruszcz Gdański
4. nazwę partnera: Gmina Cedry Wielkie 5. zestaw logo – znaki FE, barwy RP, znak UE oraz znak Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego 6. adres portalu www.mapadotacji.gov.pl Przedmiot zamówienia winien zostać wykonany zgodnie z następującymi wytycznymi:
1) tablica metalowa o wymiarach minimalnych co najmniej 80 cm x 120 cm o grubości co najmniej 0,5 mm montowana na dwóch słupkach
mocujących przeznaczonych do umieszczenia w gruncie, - według standardów obowiązujących dla znaków drogowych pionowych, 2) nogi z
rur stalowych o śr. co najmniej 50 mm, 3) wydruk pełnokolorowy CMYK na trwałym materiale – np.: blacha ocynkowana, lub inny
zapewniający trwałość przez co najmniej 5 lat, druk odporny na warunki atmosferyczne, - wydruk zabezpieczony laminatem ochronnym UV,
4) przy realizacji zamówienia uwzględnione muszą zostać wytyczne dla beneficjentów RPO WP w zakresie wypełniania obowiązków
informacyjno-promocyjnych w odniesieniu do tablic informacyjnych zawarte w dokumentach wymienionych i dostępnych na stronie
internetowej RPO WP pod adresem www.rpo.pomorskie.pl, 5) zachowanie prawidłowych proporcji logotypów, 6) wykonanie zaprojektowanej
tablicy informacyjnej po formalnej (pisemnej) akceptacji przez Zamawiającego projektu dopracowanego przez wykonawcę, 7) tablica powinna
być wykonana na folii matowej, 8) zamówienie obejmuje wykonanie i dostawę tablic, słupków oraz urządzeń mocujących, 9) wykonawca w
ramach zamówienia dokonuje również montażu dostarczonych tablic w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Lokalizacja: Tablice
informacyjne należy zamontować na terenie Gminy Cedry Wielkie. 1. Gmina Cedry Wielkie – miejscowość Giemlice (1 tablica) 2. Gmina Cedry
Wielkie- miejscowość Cedry Wielkie ul. M. Płażyńskiego (1 tablica) 3. Gmina Cedry Wielkie – miejscowość Błotnik (2 tablice) Konkretne
miejsce montażu tablicy zostanie każdorazowo wskazane przez wyznaczonego pracownika Zamawiającego Przedmiotowe zamówienie jest
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CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie 3 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Giemlice, Długie Pole, Leszkowy, Cedry Wielkie, gmina
Cedry Wielkie”.

CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie 5 tablic informacyjnych dla projektu ,,Poprawa efektywności
energetycznej w budynkach mieszkaniowych i budynkach użyteczności publicznej w
Gminie Cedry Wielkie”,

współfinansowane ze środków unijnych z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 –
Działanie 08.04. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego. Pozostałe informacje (Dotyczy wszystkich części): 2. Wzór
tablic, które należy wykorzystać przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3. Napisy, znaki i logotypy
umieszczone na tablicy powinny być wykonane w sposób trwały i czytelny. Tablica powinna być odporna na warunki atmosferyczne.
Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania korekt w treści umieszczonej na tablicy na prośbę Zamawiającego. 4. Przed wykonaniem
tablicy i konstrukcji wsporczej Wykonawca prześle drogą elektroniczną projekt do akceptacji przez Zamawiającego. 5. Po akceptacji projektu
w miejscu wskazanym przez przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca dokona montażu Tablicy informacyjnej wraz z słupkami 6.
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty równoważnej. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent
czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne,
użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach
technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak
II.5) Główny Kod CPV: 31523200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2235.77
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MONTOVNIA produkcja reklam Anna Zommer
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Główna 88
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1660.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1660.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 3284.10
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3727.64
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NANDRUK Marcin Narloch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rybaki 1
Kod pocztowy: 83-400
Miejscowość: Kościerzyna
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2644.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2644.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5239.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
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CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie 16 tablic informacyjnych dla projektu ,,Zachowanie
wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych,
remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na
terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie
spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”

CZĘŚĆ NR: 4 NAZWA: Wykonanie 2 tablic informacyjnych dla projektu ,,Pomorskie Szlaki Kajakowe
- Szlak Motławy i Martwej Wisły”

CZĘŚĆ NR: 5 NAZWA: Wykonanie 1 tablicy informacyjnej dla projektu ,,Pętla Żuławska- rozbudowa
przystani żeglarskiej w Błotniku”

nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 11924.39
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MONTOVNIA produkcja reklam Anna Zommer
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Główna 88
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 8856.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 8856.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16767.36
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1491.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MONTOVNIA produkcja reklam Anna Zommer
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Główna 88
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1107.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1107.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2435.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 745.52
Waluta

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
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CZĘŚĆ NR: 6 NAZWA: Wykonanie 2 tablic informacyjnych dla projektu ,,Budowa kanalizacji w
Cedrach Małych i Cedrach Wielkich”

CZĘŚĆ NR: 7 NAZWA: Wykonanie 4 tablic informacyjnych dla projektu ,,Pomorskie trasy rowerowe
o znaczeniu międzynarodowym R-10 Wiślana Trasa Rowerowa R-9 Partnerstwo Gminy
Pruszcz Gdański”

Nazwa wykonawcy: MONTOVNIA produkcja reklam Anna Zommer
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.główna 88
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 553.50
Oferta z najniższą ceną/kosztem 553.50
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1709.70
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 1491.05
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 4
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: MONTOVNIA produkcja reklam Anna Zommer
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Główna 88
Kod pocztowy: 95-080
Miejscowość: Tuszyn
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1107.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1107.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2435.40
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/04/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 3983.73
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  11
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  11
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 5
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: NANDRUK Marcin Narloch
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Rybaki 1
Kod pocztowy: 83-400
Miejscowość: Kościerzyna
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I
NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2185.71
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2185.71
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4378.80
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ff47bbcc-681b-4e9c-b40b-f23a...
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IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI
ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art. Pzp  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/ff47bbcc-681b-4e9c-b40b-f23a...
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