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Radom, dnia 06.09.2013 r.

REWITALIZACJA Sp. z o.o.
Znak sprawy: 1/2013/ZP

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Rewitalizacja Miasta
Kazimierzowskiego poprzez remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz
z nową zabudową od ul. Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem”.
Informuję, że w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania
(wyboru oferty), Rewitalizacja Sp. z o.o. zawarła z Wykonawcą: Dariusz Żak, Korporacja
Budowlana DARCO, ul. M.C. Skłodowskiej 18 lok. 303, 26-600 Radom, umowę na
wykonanie zamówienia o nazwie: „Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego poprzez
remont i przebudowę kamienic przy ul. Rwańskiej 16 wraz z nową zabudową od ul.
Wałowej 4 w Radomiu wraz z otoczeniem”.
Zakres robót składających się na przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności
generalny remont (remont „pod klucz”) kamienicy zlokalizowanej przy ul. Rwańskiej 16 w
Radomiu z rozbudową o funkcję usługową i wykonanie nowej zabudowy przy ul. Wałowej 4
w Radomiu o funkcji usługowej (lokale usługowe „pod klucz”) wraz z zagospodarowaniem
terenu działki nr 100, gdzie zlokalizowane będą w/w obiekty.
Oferta Wykonawców została wybrana spośród 3 ofert złożonych w miejscu i
terminie wskazanym przez Zamawiającego dla w/w przetargu, tj. w siedzibie
Rewitalizacja Sp. z o.o., ul. Mała 3, 26-600 Radom do dnia: 29.08.2013 r., godz. 13:00.
Oferta wykonawcy została wybrana, ponieważ - spośród nie podlegających odrzuceniu
ofert - w toku oceny uzyskała najwyższą liczbę punktów (100 pkt za kryterium ceny), a
zaoferowana cena nie przekracza kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na
sfinansowanie zmówienia.
Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym
brutto w wysokości 3.597.505,72 złotych.
Zamawiający zamierza sfinansować zamówienie m.in. ze środków pochodzących -w
formie pożyczki- z INICJATYWY JESSICA (Joint European Support for Sustainable
Investment in City Areas) – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na
Obszarach Miejskich).
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