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Centrum Sportu w Gminię Lesznowola: Dostawa,montaż i demonta:ż oraz obsługa
kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia :
obowiązkowe
Ogłoszenie doĘczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinan§owanego ze środków Unii
Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w BiuleĘnie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 59457 6
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BiuleĘnie Zamówień
Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Sportu w Gminie Lesznowola, Krajowy numer iden§fikacyjny 36203995800000,
ul. Ul. Kwiatowa 28, 05515 Mysiadło, woj. mazowieckie, pństwo Polska, tel.ż227296
10, e-mail kontakt@sportlesznowola.p1, faks 22272 96 10.

Adres strony internetowej (url) : www. sportlesznowola.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki otganizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II. 1 ) Nazwa nadana zamówien iu przez zamaw iającego :

Dostawa, montaż i demontaż oraz obsfuga kompletnego lodowiska dla Gminy Lesznowola
Numer referenryj ny (j ezeli dotyczy) :

ZP.27I.0I.2017
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zalcres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub
robót budowlanych lub olcreślenie zapotrzebowania i wymagań ) aw pruypadku
pańnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkto
usługę lub roboty budowlane:
Przędmiot zamówienia obejmuje: 1. Dostawę,montaż i demontaż oraz obsługę kompletnego
lodowiska o wymiarach 20 m x 40 m wTazz dostawą wiaty namiotowej do zadaszenia
lodowiska o wymiarach}} m x 45 m (bez ścian bocznych, dach dwuspadowy). 2.
Udostępnienie mieszkńcom sztucznego lodowiska oraz profesjonalnej infrastruktury
sportowo - rekreacyjnej umożliwi ającej użytkownikom zdrowy , todzinny wypoczynek i
zwiększenie aktywności ftzycznej. 3, Mozliwośó nauki judy nałyżwachw ramach szkolnych
zaj ęć spońowych oraz podczas zajęć indywidualnych. 4. Nieodpłatne korzystan ie przez
uczniów mieszkających na terenie Gminy Lesznowola otaz uczniów szkół podstawowych,
gimnazjów mających siedzibę na terenie gmmy i osób/grup na wniosek Zamawiającego w
czasie użytkowania lodowiska od poniedzińku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, po
uprzednim uzgodnieniuzZatrtawiającym. 5. Nieodpłatne korzystanie dzieci z lodowiska w



ramach półkolonii organizowanych w czasie ferii zimowych w godz, od 8:00 do 15:00. 6.

Biletowanie wstępu realizowane przez Wykonawcę w soboty, niedziele i święta (wszystkie
sesje) orazkazdy dzłehroboczy w godzinach od 16:00 do 22:a0.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 44211100-3

Dodatkowe kody CPV: 92000000-1
SEKCJA III: PROCEDURA
ilI.l) TRYB IJDZIF,LFNIA ZAMÓwrnNrł
P r zetar g ni e o graniczony
III.2) Ogloszenie doĘczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

ry.l) DATA UDZIELENIA ZAMÓwrnNrłz I9lI0l20I7
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wańość bez YAT 214369.39
Waluta PLN
Iv.3) INFORMACJE o OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:
liczba otrzymartych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 1

liczba ottzymanych ofęrt od wykonawców z innych pństw członkowskich Unii
Europejskiej: 0
liczbaottzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii
Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
IV.4) LICZBA ODRZUCONI-YCH OFERT: 0
ry.s) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA
Zartówienie zostało udzięlone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: PIRUET Sp. z o.o.
Email wykonawcy : t j edrzej ewski@piruet. waw.pl
Adres pocźowy: ul. Lipowczana6
Kod pocztovły:02-260
Miejscowość: Warszawa
Kraj/woj. : mazowieckie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego pństwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pństwa nie będącego człoŃiem Unii Europejskiej:
nie
Iv.6) INF,ORMACJA o CENIE WYBRANEJ OFERTY/ wARToŚcr ZA\ilARTEJ
UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJMZSZĄ|NAJWI/ZSZĄ CENĄ/I(OSZTEM

III.3) Informacje dodatkowe:



Cena wybranej oferty/w artość umorvy ż67 00ż.ż5
Oferta z nĄńższą ceną/kosztem 267 002.25
Ofęrta z najwy ższą ceną/kosź ęm 267 002.25
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduj e powierzenie wykonani a części zamówienia
po dwykonawcy/podwykonawcom
tak

Wartość lub procentowa częśó zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub
podwykonawcom: 40Yo
IV.8) Informacje dodatkowe:

Iv.9) UZASADNIENIE UDZIELEMA ZAMÓwrnNrł w TRYBIE NEGOCJACJI
BF,Z 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
Nalezy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru Ębu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówieńa jest zgodne z przepisami.


