
Ogłoszenie powiązane: 
Ogłoszenie nr 204501-2014 z dnia 2014-09-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Legnica 
1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) modernizację sal gimnastycznych i zaplecza sportowego o łącznej 
powierzchni użytkowej 512 m2, tj. duża i mała sala gimnastyczna z pomieszczeniami przyległymi, zespół 
szatniowy w piwnicy w zakresie: ... 
Termin składania ofert: 2014-10-13  

 

Legnica: Wybór Wykonawcy modernizacji sal gimnastycznych i 
zaplecza sportowego w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i 

elektrycznych w ramach zadania inwestycyjnego pn. Szkoła 
Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 129 - 
Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia 

pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży jako 
elementu programów profilaktycznych. 

Numer ogłoszenia: 349240 - 2014; data zamieszczenia: 20.10.2014 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 
numer ogłoszenia w BZP: 204501 - 2014r. 
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 
ogłoszenia: nie. 

 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Prezydent Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica, woj. 
dolnośląskie, tel. 076 7212100, faks 076 7212115. 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. 

 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wybór Wykonawcy modernizacji sal 
gimnastycznych i zaplecza sportowego w zakresie robót budowlanych, sanitarnych i elektrycznych 
w ramach zadania inwestycyjnego pn. Szkoła Podstawowa Nr 19 w Legnicy Al. Rzeczypospolitej 
129 - Modernizacja bazy sportowej dla potrzeb prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla 
dzieci i młodzieży jako elementu programów profilaktycznych.. 
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane. 
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) modernizację sal 
gimnastycznych i zaplecza sportowego o łącznej powierzchni użytkowej 512 m2, tj. duża i mała sala 
gimnastyczna z pomieszczeniami przyległymi, zespół szatniowy w piwnicy w zakresie: a) wymiana 
stolarki drzwiowej, b) malowanie sufitów i ścian z przygotowaniem podłoża, c) wymiana podłóg w 
tym nawierzchnie sportowe, d) wymiana instalacji co, e) przebudowa instalacji wod-kan i co oraz 
wentylacja mechaniczna wywiewna w zespole szatniowym, f) instalacja wod-kan i cwu dla pokoju 
nauczycieli w-f; g) branża elektryczna: wewnętrzna linia zasilająca z montażem rozdzielnic, 
instalacje odbiorcze - oświetlenie ogólne, oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne, instalacja gniazd 
wtykowych, h) wymiana nawierzchni placu przy wejściu głównym do szkoły, i) wyposażenie 
sportowe sal.. 
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.25.22-6, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 
45.43.00.00-0, 45.42.21.00-2, 45.33.00.00-9, 45.33.11.00-7, 45.33.12.10-1, 45.31.00.00-3, 
45.23.31.20-6. 

 



SEKCJA III: PROCEDURA 
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: 
nie 

 
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.10.2014. 
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2. 
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

• RUKA PROJEKT Sp. z o.o., ul. Marii Skłodowskiej -Curie 70, 59-300 Lubin, kraj/woj. 
dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 514871,67 PLN. 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 
NAJWYŻSZĄ CENĄ 
• Cena wybranej oferty: 546097,01 
• Oferta z najniższą ceną: 546097,01 / Oferta z najwyższą ceną: 657280,12 
• Waluta: PLN. 

 
 


