
Nr sprawy IP.II.342-11/2008     Prudnik 29.07.2008 r. 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

powyżej  14.000,00 Euro  

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  

 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r Nr 223 poz. 1655 ) 

 

Dom Dziecka w Głogówku 

ul. 3 go Maja 21,  48-250 Głogówek 

tel. /077/ 4067750 

godz. urzędowania od 700 do 1500 

  

 
ogłasza  przetarg nieograniczony na: „Remont nawierzchni drogowych i chodnika na posesji 
Domu Dziecka w Głogówku, ul. 3 go Maja 21”. 

 

           CPV 45111100-9, 45111200-0, 45233200-1 

            
Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia   -   2 dni od podpisania umowy  
Termin zakończenia robót nastąpi – do 31.10.2008 r. 
 

Termin składania ofert  -  do godz. 10 00dnia 20.08.2008 r. w sekretariacie na parterze w Domu                                              
                                                                                                           Dziecka w Głogówku ul. 3 go Maja 21, 
                                                                                                           48-250 Głogówek. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert  -  godz. 1100 dnia 20.08.2008 r. w świetlicy na I piętrze 
                                                                                                      w Domu Dziecka ul.3go Maja 21, 
                                                                                                       48-250 Głogówek. 
 

Termin związania z ofertą 30 dni 

 
Kryterium wyboru ofert : cena  - 100% 

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 
2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych  
3. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 
4. Zamawiający  nie wymaga wniesienia należytego wykonania umowy  
5. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 
6 Zamawiający   nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 
    w art. 67, ust.1 pkt.  6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  
7. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
   elektronicznej. 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego  
tj. w Domu Dziecka w Głogówku ul. 3 go Maja  21, 48-250 Głogówek  w godz. 8 00 – 1500 oraz 
na stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl 
  

 



 
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby : 
 
a.   Wyjaśnienia dotyczące postępowania w zakresie merytorycznym udziela  
      pan inż. Kazimierz Małkowski tel. 077/437709 w godz. od 12 00do 1500 w dniach  
      od poniedziałku do soboty. 
 
b.   Wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w zakresie procedury przetargowej 
      udziela pan inż. Andrzej Wójtowiec  -  Starostwo Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76,  
      tel. 077/ 4381748 w dniach: poniedziałek-  piątek w godz.  od 800 do 1500  . 

 
Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu:  spełnia / nie spełnia. 
 

1.   Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.             
2.   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
      działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
      zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż  
      6 miesięcy przed upływem  terminu składania ofert.  
3.   Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłatami dla Urzędu Skarbowego  
4.   Oświadczenie, że oferent nie zalega z opłaceniem składek na Ubezpieczenie Zdrowotne 
      lub Społeczne 
5.   Oświadczenie, że  Oferent spełnia wymogi określone w art. 22 ust.1 pkt. 1, 2, 3, 4 oraz, że 
      nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24  Prawo Zamówień  
      Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r   ( Dz. U. Nr 06.164.1163 z póź. zmianami.) zał. nr 4 
6.   Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia 
      otrzymania  pisma o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu 
      związania  z ofertą , oraz, że projekt umowy, stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ został 
      przez nas zaakceptowany. 
7.  Oświadczenie, że wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty na okres 24 miesięcy od 
     daty odbioru robót przez zamawiającego. 
8.  Wykaz wykonanych prac budowlanych polegających na wykonaniu robót drogowych  
      z użyciem kostki brukowej, płyt chodnikowych i podobnych: dróg, parkingów lub 
      chodników, w okresie ostatnich pięć lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 
      zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, minimum 
     dwie  roboty odpowiadające swoim rodzajem stanowiącym przedmiot zamówienia, każda 
     o wartości powyżej 50 000 zł (brutto) z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania  
     wg załącznika nr 5 do SIWZ, oraz załączeniem dokumentów zamawiającemu, ze roboty te 
      zostały wykonane z należytą starannością.  
 
 

                                                        zatwierdził:  
 

                                                       D Y R E K T O R 
 

                                                        Mieczysław Żebracki 
 

 

 


