
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Adaptacja pomieszczeń na klub  młodzieżowy                                              
oraz wykonanie trybuny w Bełku 

Data ogłoszenia przetargu: 24.04.2006 

Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 
EURO 

Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny 
tel. (32) 4318842, fax (32) 4318842 
e-mail: mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl 

Przedmiot zamówienia: Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy oraz 
wykonanie trybuny w Bełku 
Wspólny Słownik Zamówień: CPV 45000000-7. 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 
Adaptacja pomieszczeń na klub młodzieżowy.  
– wykonanie ścianki działowej, 
– wykonanie okładzin ściennych, 
– montaż płyt G-K, 
– wykonanie posadzki, 
– ułożenie paneli podłogowych, 
– montaż osprzętu elektrycznego, 
– wykonanie białego montażu, 
– roboty termomodernizacyjne budynku. 
Budowa trybuny (I etap realizacji) 
– roboty ziemne, 
– roboty fundamentowe i murowe, 
– wykonanie stopni trybun z prefabrykatów, 
– montaż krzesełek, 
– wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, 
– wykonanie chodników. 

Termin realizacji zamówienia: data rozpoczęcia: 05.2006 
data zakończenia: 09.2006 

Specyfikacja warunków zamówienia: SIWZ w cenie 80zł można otrzymać w Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Czerwionce-
Leszczynach, ul. 3-go Maja 36a, pok. nr 109. 

Osoba do kontaktów z oferentami: Zenon Gorzawski 
tel.: (32) 4318842 
godziny pracy: 
od poniedziałku do piątku od 900 do 1400 

Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 
36a, pok. nr 109.. Termin składania ofert upływa 
10.05.2006 r. o godz. 1000. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

mailto:mosir@czerwionka-leszczyny.com.pl


Kryteria wyboru oferty: cena (koszt) - 95% 
gwarancja - 5% 

Wadium: 1 000,00 zł (słownie: tysiąc 00/100 zł) 

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
częściowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 
wariantowych. 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie 
wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.), 
spełniający warunki i wymagania określone w 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 
art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
Ocena spełniania tych warunków będzie dokonywana 
na podstawie złożonych dokumentów przez Komisję 
Przetargową. 

 


