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BURMISTRZ
MIASTAI GMINYOZARÓW
ul. Stodolna l, 27.530 Ozarów

Ozarów: Wymiana stropu oraz adaptacja pomieszczen na
potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ul.

Mazukiewicza w Ozarowie.

Numer ogloszenia: 210483 - 2007; data zamieszczenia:
31.10.2007

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowiazkowe.

Ogloszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWAI ADRES: Urzad Miasta i Gminy w Ozarowie, ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarów, woj.
swietokrzyskie, tel. 0158610700 do 702, fax 0158611136.

Adres strony internetowej zamawiajacego: www.ozarow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:Administracja samorzadowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

11.1) OPIS

11.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajacego: Wymiana stropu oraz adaptacja
pomieszczen na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazukiewicza w Ozarowie..

11.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysluguje odwolanie.

11.1.3) Okreslenie przedmiotu oraz wielkosci lub zakresu zamówienia: Wymiana stropu oraz
adaptacja pomieszczen na potrzeby Srodowiskowego Domu Samopomocy ul. Mazurkiewicza w Ozarowie
tj.wykonanie robót rozbiórkowych, wykonanie konstrukcji betonowych, robót murarskich, wykonanie stolarki
okiennej i drzwiowej, montaz sufitów z plyt g-k, wykonanie robót tynkarskich i malarskich, wykonanie
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podlóg i posadzek, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, c.o., wykonanie przylacza
gazowego i wodociagowego.

lI.l.4} Wspólny Slownik Zamówien (CPV): 45.21.52.10-2.

lI.l.5} Czy dopuszcza sie zlozenie oferty czesciowej: Nie.

lI.l.6} Czy dopuszcza sie zlozenie oferty wariantowej: Nie.

1I.2} CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakonczenia: 31.03.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM,
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

1I1.1} WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane..

III.2} WARUNKI UDZIALU

Opis warunków udzialu w postepowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spelniania
tych warunków: a) oferenci musza spelniac wymogi zawarte wart. 22 ustawy Prawo Zamówien
Publicznych
b) oferenci musza spelniac wymogi zawarte w SIWZ
Informacja o oswiadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyc wykonawcy w celu
potwierdzenia spelniania warunków udzialu w postepowaniu: Zamawiajacy zada dolaczenia do
oferty oswiadczen i dokumentów potwierdzajacych spelnienie warunków udzialu w postepowaniu o
zamówienie publiczne zgodnie z art. 44 ustawy Prawo Zamówien Publicznych:
-zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dzialalnosci gospodarczej lub odpisu z wlasciwego rejestru,
-aktualnego zaswiadczenia z wlasciwego Urzedu Skarbowego,
-aktulanego zaswiadczenia z ZUS lub KRUS,
-wykazu wykonania robót,
-polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzajacego, ze wykonanwca jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej i kontraktowej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.l} TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.!.l} Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2} KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1} Kryteria oceny ofert: najnizsza cena.

IV.2.2} Wykorzystana bedzie aukcja elektroniczna: Nie.

http://www.portal.uzp.gov.pl/pV site/uzp/bzp/pokaz?recordld= l 072659 2007-10-31

. ,.



Urzad Zamówien Publicznych Strona 3 z 3

IV.3) INFORMACJEADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostepna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ozarow.pl

Specyfikacje istotnych warunków zamówienia mozna uzyskac pod adresem: Urzad Miasta i Gminy

Ozarów ul. Stodolna 1, 27-530 Ozarów pokój nr 31.

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagan zamawiajacego okreslonych w sposób umozliwiajacy
przygotowanie sie wykonawców do udzialu w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie
uzyskania tego opisu: nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokosci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu
konkurencyjnego przedstawili rozwiazania stanowiace podstawe do skladania ofert, jezeli
zamawiajacy przewiduje nagrody: nie dotyczy

IV.3.4) Termin skladania wniosków o dopuszczenie do udzialu w postepowaniu lub ofert:
21.11.2007 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta i Gminy Ozarów ul. Stodolna 1/27-530 Ozarów,

sekretariat-pokój nr 11.

IV.3.5) Termin zwiazania oferta: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu skladania ofert).

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczace finansowania projektu/programu ze srodków
Unii Europejskiej: nie dotyczy
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