
numer sprawy  UG-30/07 
 

OGŁOSZENIE O   ZAMÓWIENIU 
Rozbudowa istniejących terenów sportowo-rekreacyjnych w Kisielowie ul. Wiejska 

„Kisielów oknem na Beskidy” 
 
Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego „ Restrukturyzacja i 
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006”w zakresie działania „ Odnowa 
wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”  
 
                             Ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 72 poz. 20777 z dnia 06.04.2007 r.  

 
Z A M A W I A J Ą C Y  Urząd Gminy Goleszów      ul. 1 Maja 5       43-440  Goleszów  

 tel. 033 479 05 10-13     faks 033 479 05 16  
Adres strony internetowej na której  
zamieszczona jest SIWZ 

WWW.goleszow.bip.info.pl                  
lub  dostępna w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego    

Tryb Postępowania 
Rodzaj zamówienia  

Przetarg nieograniczony powyżej 60 tyś. euro  
Roboty budowlane      

Osoby upoważnione do kontaktu w zakresie merytorycznej części zamówienia – Lidia Poniatowska  insp. ds. 
inwestycji tel. 033 479 05 10-13 w. 28   w godz. od 8:00  do  14:00. 
w zakresie procedury przetargowej –  Renata Łukosz  insp. d.s zam. 
publicznych  tel. 033 479 05 10 – 13 w. 45  faks 33 479 05 16 e-mail 
zamowpub@poczta.onet.pl 

Przedmiot zamówienia  Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejących terenów sportowo-
rekreacyjnych  w Kisielowie ul. Wiejska. 
Zakres robót i obiektów do wykonania : 
1. wykonanie boisk wraz z drenażem  do piłki nożnej, piłki siatkowej plażowej,    
     kortu tenisowego z boiskiem do siatkówki, 
2. wykonanie piłkochwytów do wymienionych boisk, 
3. wykonanie trybuny przy boisku do piłki nożnej 
4. wykonanie oświetlenia boiska 

Wspólny Słownik Zamówień : kod CPV 45212221-1, 45233222-1, 45111240-2, 45342000-6, 45112710-5, 36633000-7, 
45310000-3 

Możliwość złożenia oferty częściowej NIE 
Możliwość złożenia oferty wariantowej NIE 
Termin wykonania zamówienia  Wymagany -17 września  2007 r.   
Opis warunków udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający 

spełnienie warunków: 
 1) posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub    
     czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;   
2) posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem    
     technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (doświadczenie    
    Wykonawcy – wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich   5 lat,  był  
    głównym wykonawcą 1 boiska odpowiadającego swoim rodzajem przedmiotowi  
    zamówienia, dołączając protokół odbioru tej roboty).    
3) znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  
     zamówienia; (sytuacja ekonomiczna i finansowa – wykonawca musi mieć  
     dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w  
     wysokości,  co najmniej 300 000,00 zł)     
4) nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.   

.      
Wymagane wadium 5.000 zł 
Kryteria oceny ofert Cena   100 %  
Miejsce i termin składania ofert 10.05.2007 r. do godz. 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy I piętro pokój nr 16  
Miejsce i termin otwarcia ofert 10.05.2007 r. godz. 11:00,  I piętro sala posiedzeń  
Termin związania ofertą  30 dni 
Umowa ramowa NIE 
Dynamiczny system zakupów NIE 
Wybór najkorzystniejszej oferty z  
zastosowaniem aukcji elektronicznej  

NIE 

 
 

Wójt  Gminy  Goleszów  

http://www.goleszow.bip.info.pl/
mailto:zamowpub@poczta.onet.pl

