
GMINA OGRODZIENIEC 
PLAC WOLNOŚCI 25 
42-440 OGRODZIENIEC 
powiat zawierciański 
województwo śląskie 
REGON 000529031 
reprezentowana przez Burmistrza  

o g ł a s z a  
przetarg nieograniczony 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze 
zmianami) 

na zadanie pt: „Adaptacja dworku z terenem przyległym na centrum kulturalne wsi Giebło” 
 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. 
Realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego  

„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego  
oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006” 

Priorytet: „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” 
Działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 10,00 zł słownie: dziesięć złotych) można 
odebrać w siedzibie zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec, pok. nr 3 i 5 w godzinach 
od 7.30 do 15.00 lub za zaliczeniem pocztowym. 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: 
1. Wykonanie remontu kominów. 
2. Odnowienie tynków ścian szczytowych i odpowietrzenie kanalizacji. 
3. Zabudowa nad klatką schodową. 
4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 
5. Przebudowa węzła WC. 
6. Dobudowa WC. 
7. Remont posadzek. 
8. Remont klatki schodowej. 
9. Wykonanie elewacji. 
10. Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
11. Malowanie sufitów i ścian pomieszczeń. 
12. Remont piwnic. 
13. Wykonanie izolacji fundamentów. 
14. Wykonanie schodów frontowych. 
15. Wykonanie schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych. 
16. Roboty elektryczne. 
17. Roboty instalacji wod-kan, gaz. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Termin wykonania zamówienia - 30 czerwiec 2006 rok. 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ust.1 pkt. 1-4 oraz 
nie podlegający wykluczeniu na mocy art.24 ust.1- 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych i 
spełniający warunki udziału opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Kryteria Oceny Ofert i ich znaczenie: 
 
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 100 % 



 
Miejsce i termin składania ofert. 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec - 
do dnia 23 marca 2006 roku do godziny 9.00 . 
 
Otwarcie ofert. 
W siedzibie Zamawiającego – 23 marca 2006r., godz. 9.15 sala Narad Rady Miejskiej w 
Ogrodzieńcu, Plac Wolności 42  
 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 

Burmistrz 
Andrzej Mikulski 

 


