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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

ZAMAWIAJ ĄCY  

1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do kontaktów: Ireneusz 
Smal, Irena Pytlik, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, woj. opolskie, 
 tel. 077 4875150, fax 077 4875150,  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl, www.polskacerekiew.pl.  

2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).  

3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).  

4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

1) Opis:  

1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Remont budynku Urz ędu Gminy w 
Polskiej Cerekwi” 

1.2) Opis przedmiotu zamówienia: W zakres robót wchodzi  wykonanie robót budowlanych 
polegających na:   

1. Wymianie stolarki drzwiowej -13 szt. 
2. Wykonanie łazienki. 
3. Obudowa schodów. 
4. Adaptacja pomieszczenia na kasę i serwerownię komputerową. 
5. Wymiana posadzek – 86 m2  

Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

1.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: miejscowość - Polska 
Cerekiew.  

1.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  

45000000-7 Roboty budowlane 

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

45432110-8 Kładzenie podłóg 

 

1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: Nie.  

1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: Nie.  

2) Wielkość lub zakres zamówienia  

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: zakres zamówienia precyzują warunki wykonania robót 
budowlanych będące załącznikami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

3) Czas realizacji robót: od podpisania umowy do dnia planowanego zakończenia zadania  

 – 30 czerwiec 2006.  
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INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FIN ANSOWYM I 
TECHNICZNYM  

1) Wymagane wadium: 1 000 PLN.  

2) Warunki uczestnictwa  

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i 
formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i 
techniczne:  

Wymagane oświadczenia i dokumenty ( zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 
7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich moŜe Ŝądać zamawiający 
od wykonawcy (Dz. U. z dnia 21 kwietnia 2004 r.) 

 

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy (załącznik 
nr 4 do oferty - druk Nr 2). 

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej,  

3. Aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego  

4. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,  

5. Aktualny dokument ubezpieczenia  

6. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy  

7. Inne oświadczenia wymagane Specyfikacją istotnych Warunków Zamówienia 

 

Szczegóły w SIWZ  

TRYB 

1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

2) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.  

3) Informacje administracyjne  

3.1) Warunki uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: 
dostępne do             08-05-2006, cena - 50 PLN.  

3.2) Termin składania ofert : 15-05-2006 godzina 11.00.  

3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.  

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 15-05-2006, godzina 11.15, Urząd Gminy w Polskiej 
Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 6  

INNE INFORMACJE  

 Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej: 27-04-2006.  


