
Numer sprawy: 1/2006 
 
Ożarów, 2006-03-03 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  
 

Przedmiot zamówienia: 
 Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń potrzebnych do modernizacji kotłowni 
osiedlowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie, położonej przy                       
ul. Kościuszki 58. 
 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZGÓRZE"  
ulica Stodolna 5c    
Kod 27 – 530 Ożarów 
 Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7:00 - 15:00  
 

2) Określenie trybu zamówienia: 
                                                                  przetarg nieograniczony 
 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
    biuro Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZGÓRZE",   ulica Stodolna 5c,   27 – 530 Ożarów   
    w dniach roboczych godz. 8:00 – 14:00. (cena: 10,00 zł)  
    lub  
    za zaliczeniem pocztowym z dopłatą za przekazanie,  
 

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert 
częściowych: 

Przedmiotem zamówienia jest:  
Projekt budowlany wraz z uzyskaniem decyzji i pozwoleń potrzebnych do modernizacji kotłowni 
osiedlowej  należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej „WZGÓRZE” w Ożarowie, położonej przy ul. 
Kościuszki 58. 
   przygotowanie projektu zawierającego modernizację: 
- źródeł ciepła na paliwo stałe o mocy nominalnej 8 MW - 9 MW w ilości 3 szt. na bazie istniejących kotłów       

WR 2,5, wraz z urządzeniami niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji, 
- urządzeń odpylających wraz z kominem, 
- uzdatniania wody dla celów grzewczych. 
 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
       Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających,  
                     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, 
 

5) Termin wykonania zamówienia:    
        wykonać projekt do dnia: 25.04.2006r. 
        uzyskać potrzebne decyzje i pozwolenia do dnia: 31.05.2006r. 
 

6) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
| Nazwa kryterium                                                                                                                       |Waga  (%)  | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. | cena                                                                                                                                        |        50       | 
2. | parametry techniczne urządzeń proponowanych przez projektanta                                      |        30       | 
3. | zastosowania najlepszej dostępnej technologii w zakresie oddziaływania na środowisko   |        20       | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  
10) miejsce i termin składania ofert: 
                Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZÓRZE",   ul. Stodolna 5c,   27-530 Ożarów  
  

                                                   do dnia 2006-03-20 do godz. 11:50 
 

11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
                Spółdzielnia Mieszkaniowa "WZÓRZE",   ul. Stodolna 5c,   27-530 Ożarów  
                dnia 2006-03-20 o godz. 12:00 
                           

                            
                         
      
 


