OGŁOSZENIE

1. Zamawiający: Zespół Szkół Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58
88-200 Radziejów Województwo Kujawsko – Pomorskie tel. 0 54 285 36 25
2. Tryb zamówienia : przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.
3. Ogłoszenie
zostało
zamieszczone
w
Biuletynie
Zamówień
Publicznych
w dniu 17 sierpnia 2011 roku.
4. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ:www.bip.radziejow.pl
5. Przedmiot zamówienia (robota budowlane): CPV– 45.26.14.10–1; CPV 45.26.00.00-7
„Termomodernizacja
Budynków Zespołu Szkół
Mechanicznych wraz z ich
przebudową.(Budynek Nr.1- Sala Gimnastyczna -docieplenie stropodachu)Etap
pierwszy przy ul. Kościuszki 58 w Radziejowie ”
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych
7. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od podpisania umowy.
8. Warunki udziału w postępowaniu:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie( wykażą się należytym wykonaniem min.
dwóch termomodernizacji obiektu zbliżonego do przedmiotu zamówienia ),
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej,
Na potwierdzenie ww. warunków Wykonawca winien wykazać się:
- aktualnym odpisem z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru, wystawionym nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania oferty.
- wykazem wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat robót ( roboty zbliżonej do przedmiotu
zamówienia ) a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem
ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu
potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidłowo ukończone.
- oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 22 ustawy P.z.p. oraz o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art.
24 ustawy P.z.p.
- aktualnym zaświadczeniem o nie zaleganiu w opłacaniu podatków ( US ), opłat oraz składek
na ubezpieczenie społeczne ( ZUS, KRUS ), wystawionym nie wcześniej niż
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
a) cena łączna – 100 %
11. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia 8 września 2011 roku do godz. 1100 w Zespole szkół
Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58; 88-200 Radziejów, pokój nr 3 (sekretariat )

12. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8 września 2011 roku o godz. 1200 w Zespole Szkół
Mechanicznych w Radziejowie ul. Kościuszki 58 88-200 Radziejów, pokój nr 4 ( gabinet zpcy .dyr. szkoły )
13. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert
14. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
15. Osoba do kontaktów – Sławomir Pietrzak – tel. 54 285 36 25.

Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie
Włodzimierz Kuc

