
Ogłoszenie nr 510042568-N-2020 z dnia 09-03-2020 r.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie: Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży
widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu
LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu
projekt LIFE13 NAT/PL/000009 pn. „Active protection of water-crowfootshabitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in
Poland” "Czynna ochrona siedliskwłosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce"

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 636921-N-2019

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

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie, Krajowy numer identyfikacyjny 32059057700000, ul. ul. Teofila Firlika  20, 71-637 
Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914305200, e-mail dagmara.jasnowska.szczecin@rdos.gov.pl, faks 914305201.
Adres strony internetowej (url): http://bip.szczecin.rdos.gov.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży widokowo – edukacyjnej przy wybudowanej przepławce
przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 Projekt jest współfinansowany
przez Komisję Europejską oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
ZP.261.55.2019.DJ.200

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

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:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej
zwanej dalej Dokumentacją, na Zaprojektowanie wieży widokowo – edukacyjnej dla zadania (C.9) pn. "Budowa wieży widokowo – edukacyjnej
przy wybudowanej przepławce przy EW Kamienna na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego" w ramach projektu LIFE13 NAT/PL/000009 pn.
„Active protection of water-crowfoots habitats and restoration of wildlife corridor in the River Drawa basin in Poland” "Czynna ochrona siedlisk
włosieniczników i udrożnienie korytarza ekologicznego zlewni rzeki Drawy w Polsce". Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską
oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (NFOŚiGW). Na Dokumentację składa się : 1) aktualizacja
mapy do celów projektowych, 2) wykonanie inwentaryzacji terenu i zieleni i uzyskanie decyzji o wycince drzew i krzewów, 3) wykonanie badań
geotechnicznych, 4) wykonanie pomiarów geodezyjnych, 5) wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego, 6) wykonanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 7) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego, 8) złożenie w imieniu
Zamawiającego właściwym organom kompletnych wniosków wraz z innymi niezbędnymi dokumentami wynikającymi z obowiązujących
przepisów i niezbędnymi uzgodnieniami, w tym z Zamawiającym, właścicielem Elektrowni Wodnej Kamienna na Drawie, Drawieńskim Parkiem
Narodowym oraz uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Przedmiot zamówienia obejmuje również sprawowanie nadzoru
autorskiego w czasie przetargu i realizacji robót budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji.

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

nie
II.5) Główny Kod CPV: 71221000-3

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71354000-4, 71220000-6, 71320000-7, 71248000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/e6380c77-67b1-4c58-945a-83f96...
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Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie
III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/02/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 54471.54
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: Anna Gontarz-Bagińska Biuro Inżynierskie
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Nowy Świat, ul. Nad Jeziorem 13
Kod pocztowy: 80-299
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: Polska

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 57810
Oferta z najniższą ceną/kosztem 57810
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 159900
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.
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