
Ogłoszenie nr 500051106-N-2017 z dnia 30-10-2017 r.  

Prezydent Miasta Legnicy: Wybór Wykonawcy dostawy i montażu małej architektury na ul. 

Jaworzyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy 

celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. 

Jaworzyńskiej”. 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 590547-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  

nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Prezydent Miasta Legnicy, Krajowy numer identyfikacyjny 39064725100000, ul. pl. 

Słowiański  8, 59220   Legnica, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 767 212 100, e-mail 

im@legnica.um.gov.pl, faks 767 212 115.  

Adres strony internetowej (url): www.um.bip.legnica.eu  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Administracja samorządowa 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

Wybór Wykonawcy dostawy i montażu małej architektury na ul. Jaworzyńskiej w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy celem poprawy jakości 

połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. Jaworzyńskiej”.  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

IM.RZP.271.6.1.247.44.2017  

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 niniejszego zamówienia jest dostawa i montaż małej architektury na ul. 

Jaworzyńskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja trasy 2a w Legnicy 

celem poprawy jakości połączeń z siecią TEN-T i dróg krajowych - przebudowa ul. 

Jaworzyńskiej”. Zakres dostawy i montażu obejmuje: A. dostawę i montaż zestawów mebli 

miejskich, które składają się z poniższych elementów składowych: 1) donica duża ( 

100x100x116h) , ilość: 64 sztuki 2) donica mała ( 100x55x71h) , ilość: 83 sztuki 3) barierka 

krótka , ilość: 17 sztuk 4) barierka długa , ilość: 25 sztuk 5) ławka z oparciem, ilość: 13 sztuk 



6) ławka bez oparcia, ilość: 1 sztuka 7) ławka z oparciem skwer, ilość: 4 sztuki 8) donica mała 

ze stojakiem na rowery, ilość: 3 sztuki 9) donica duża ze stojakiem na rowery , ilość: 9 sztuk 

10) donica mała ze stojakiem na zdjęcie, ilość: 4 sztuki 11) donica duża ze stojakiem na 

zdjęcie, ilość: 1 sztuka B. dostawę pozostałych elementów małej architektury: 1) donica po 

łuku 1/4 koła, ilość: 4 sztuki 2) kaskadowa wieża kwiatowa stojąca, ilość: 2 sztuki 3) 

kaskadowa wieża kwiatowa stojąca niska, ilość: 2 sztuki  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

nie  

II.5) Główny Kod CPV: 39113600-3 

 

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: 26/10/2017  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 775510.00  

Waluta pln  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

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: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: Terra Group - Bogusław Albinowski  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Wrocławska 17B  

Kod pocztowy: 65-427  

Miejscowość: Zielona Góra  

Kraj/woj.: lubuskie  

 

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 953877.30  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 488463.75  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 953877.30  

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.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.  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.  
 


