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Informacja o złożonych wnioskach
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertach

Załaduj roboczy plik XML

Wskaż tryb udzielenia zamówienia publicznego, który miał zastosowanie *:

tryb podstawowy - art. 275 pkt 1 ustawy



SEKCJA I
Informacje podstawowe:
Dane dotyczące zamawiającego
Nazwa *:
STROŃSKI PARK AKTYWNOŚCI "JASKINIA NIEDŹWIEDZIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZ
Krajowy numer identy kacyjny *: 
REGON 021568307
Adres *: 
Ul. Kościuszki 20a

Miejscowość *:
Stronie Śląskie
Kod pocztowy *:
57-550
Województwo *:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/
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DOLNOŚLĄSKIE





Kraj *:
Polska
Adres strony internetowej prowadzonego postępowania *:
WWW.JASKINIANIEDZWIEDZIA.PL
Rodzaj zamawiającego *:
osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego);



Postępowanie przeprowadza zamawiający *:
samodzielnie



SEKCJA II
Dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego/postępowania o zawarcie umowy ramowej:

Informacja dotyczy *:
Zamówienia publicznego



Rodzaj zamówienia / umowy ramowej *:
od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne



Identy kator postępowania *: 
ocds-148610-f11cb218-87d7-11eb-86b1-a64936a8669f
Numer referencyjny postępowania: 

Nazwa zamówienia/umowy ramowej nadana przez zamawiającego *:
Uszczelnienie niecki basenu krytej pływalni oraz zbiornika wyrównawczego w Stroniu Śląskim przy ul. Kośc
Rodzaj przedmiotu zamówienia *:
Roboty budowlane

https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/
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Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania *:
Nie







Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych *:
Nie



Tryb udzielenia zamówienia/zawarcia umowy ramowej oraz podstawa prawna *: 
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
Data wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego/zawarcie umowy ramowej *:



2021-03-18

Zamawiający w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego/zawarcie umowy ramowej
zamieszczał ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazywał ogłoszenie do publikacji w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej *:
Nie



Zamówienie dotyczy projektu lub programu współ nansowanego ze środków Unii Europejskiej *:
Nie



SEKCJA III
Informacje o wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

SEKCJA IV
Informacje o ofertach, ofertach wstępnych lub ofertach ostatecznych:
IV.1. Oferty
Nie dotyczy
Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na s nansowanie zamówienia/umowy ramowej *:
353523,15
Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na s nansowanie części zamówienia/umowy ramowej:


Termin otwarcia ofert *:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/



3/8

7.04.2021

Portal Dostępowy | Formularz



2021-04-07 10:30
Liczba wykonawców, do których zostało skierowane zaproszenie do składania ofert:





Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 
Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia *: 
Nie



Nazwa *:
STANEPOXY STANISŁAW ŚWITALSKI
Krajowy numer identy kacyjny *: 
NIP 5741786002
Miejscowość *:
Danków
Województwo *:
ŚLĄSKIE
Kraj *:
POLSKA
Rodzaj wykonawcy *:
małe przedsiębiorstwo



Zaoferowana cena lub koszt zawarty w ofercie wykonawcy *:
304186,64

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia *: 
Nie



Nazwa *:
Firma ELIN Andrzej Juszczak
https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/

4/8

7.04.2021

Portal Dostępowy | Formularz

Krajowy numer identy kacyjny *: 
NIP 8941643510





Miejscowość *:
Bielany Wrocławskie
Województwo *:
DOLNOŚLĄSKIE
Kraj *:
POLSKA
Rodzaj wykonawcy *:
małe przedsiębiorstwo



Zaoferowana cena lub koszt zawarty w ofercie wykonawcy *:
439000,00

Dane wykonawców, którzy złożyli oferty 
Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia *: 
Nie



Nazwa *:
ENA Elżbieta Murawska
Krajowy numer identy kacyjny *: 
NIP 7961027044
Miejscowość *:
RADOM
Województwo *:
MAZOWIECKIE
Kraj *:
POLSKA
Rodzaj wykonawcy *:
małe przedsiębiorstwo
https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/
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Zaoferowana cena lub koszt zawarty w ofercie wykonawcy *:
612209,31

Dodaj wykonawcę





Usuń ostatniego wykonawcę

SEKCJA V

Informacje dodatkowe:

 Pobraną i zapisaną na dysku informację należy złożyć za pomocą formularza do komunikacji,
dostępnego w zakładce "Podgląd postępowania"

Pobierz informację, w celu przesłania jej przez Platformę e-Zamówienia
Pobierz roboczy plik XML

eZamówienia w liczbach (rok 2019)

https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/
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289,8 mld

Wartość rynku zamówień publicznych.







233 788

Liczba opublikowanych ogłoszeń w BZP.



25 390

Liczba opublikowanych w Dz.U.UE przez polskich zamawiających ogłoszeń o przetargach i
konkursach.

ezamowienia.gov.pl
e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne - Projekt jest realizowany przez Urząd Zamówień
Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji. Projekt jest współ nansowany ze środków Programu
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”
Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Platforma e-Zamówienia udostępnia
bezpłatnie usługi elektroniczne wspierające proces udzielania zamówienia publicznego, przeprowadzanego
zgodnie z ustawą Pzp. Narzędzia udostępniane na Platformie zwiększają dostęp do informacji dla wykonawców
o prowadzonych postępowaniach krajowych i unijnych.
Informacje ogólne
Urząd Zamówień Publicznych
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii
Regulamin
Polityka prywatności
Deklaracja dostępności
Centrum pomocy:
FAQ
Materiały edukacyjne
Zgłoś problem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/formularz/
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Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
02-676 Warszawa

Projekt współ nansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, II oś
priorytetowa E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt jest realizowany przez Urząd
Zamówień Publicznych w partnerstwie z Ministerstwem Cyfryzacji.
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