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OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu przy pl. M. Konopnickiej 7 
w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej” 
 
 
Informuję, Ŝe w wyniku prawomocnego rozstrzygnięcia w/w postępowania - wyboru ofert, Powiat Szydłowiecki 
zawarł Przedsiębiorstwem Budowlano - Handlowym „REMAR” Rafał Makowski, ul. Brandta 48, 26-505 
Orońsko umowę na wykonanie zamówienia o nazwie „Remont siedziby Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 
przy pl. M. Konopnickiej 7 w tym remont pomieszczeń biurowych oraz sieci elektrycznej i teleinformatycznej”. 
1. Zakres rzeczowy robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia obejmuje między innymi:  
1) branŜa budowlana – zakres robót obejmuje: 
a) roboty rozbiórkowe obejmujące rozbiórkę ścianki działowej, rozebranie posadzek z wykładziny terket 

do poziomu wylewki cementowej na stropach, 
b) demontaŜ stolarki drzwiowej,  
c) montaŜ stolarki drzwiowej, drzwi wewnętrzne płytowe pełne dźwiękochłonne i laminowane wyposaŜone 

z zamek i wkładkę antywłamaniową, z ościeŜnicami (drzwi powinny posiadać atesty, rodzaj wykończenia, 
kolorystyka i inne cechy szczególne do uzgodnienia na roboczo z inwestorem), 

d) montaŜ stolarki drzwiowej, drzwi wewnętrzne płytowe, wejściowe przeciwpoŜarowe, antywłamaniowe, 
wyposaŜone w zamek z wkładką antywłamaniową, 

e) zamurowanie otworów w ściankach na zaprawie cementowo – wapiennej, 
f) wykonanie tynków i okładzin wewnętrznych, 
g) ręczne zeskrobanie farb z powierzchni ścian i sufitów, 
h) przygotowanie powierzchni pod malowanie starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 
i) dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych, 
j) wykonanie posadzki z płytek kamionkowych 
k) mechaniczne szlifowanie starych posadzek z deszczułek, 
l) trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczułek, 
m) dwukrotne lakierowanie listew przyściennych, 
n) wykonanie zabudowy grzejnika z płyty meblowej wraz z kratką umoŜliwiającą cyrkulację, blat laminowany 

wodoodporny, kolor do uzgodnienia z inwestorem, 
o) montaŜ listwy ściennej ochronnej wykończonej profilem aluminiowym, kolor do uzgodnienia z inwestorem, 
p) montaŜ profili renowacyjnych – profile parapetowe, 
2) branŜa elektryczna – zakres robót obejmuje: 
a) wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, 
b) wykonanie instalacji komputerowej i telefonicznej, 
c) wykonanie instalacji oświetleniowej 

Oferta wykonawcy została wybrana, poniewaŜ spośród nie podlegających odrzuceniu ofert, w toku oceny 
uzyskała najwyŜszą liczbę punktów (100,00 pkt).  

Wykonawca zaoferował wykonanie zamówienia za wynagrodzeniem ryczałtowym brutto w wysokości 
123 247,04 zł. 

 

Kierownik Zamawiającego 

    Starosta Szydłowiecki 


