
Czerwionka-Leszczyny, dnia 24.05.2006 roku 

OGŁOSZENIE 
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  

t

 
1. Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 

ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka-Leszczyny 
ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie pn.: 
 

„Modernizacja budynku i parkingu dla po rzeb 
świetlicy wiejskiej w Palowicach” 

 
2. Zakres zadania obejmuje termomodernizację budynku Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Palowicach wraz z ociepleniem i zagospodarowaniem 
terenu w szczególności: 

1. Wykonanie prac tremomodernizacyjnych budynku 
- ocieplenie styropianem ścian zewnętrznych w technologii 
lekko mokrej wraz z malowaniem ścian farbami fasadowymi 
- strop nad I piętrem zostanie ocieplony wełną mineralną 
układaną na sucho na poddaszu nie użytkowym 

2. Wykonanie posadzki z płytek gresowych. 
3. Ułożenie kostki brukowej na podbudowie z tłucznia. 
4. Montaż ławek parkowych z podporami żeliwnymi – siedziska 

drewniane. 
Wspólny Słownik Zamówień:  

CPV 45261210-9 
CPV 45321000-3 

3. Termin wykonania zamówienia: do 8 wrzesień 2006 roku 
4. Termin związania z ofertą: 8 lipiec 2006 rok 
5. Wadium w formach przewidzianych ustawą – Prawo zamówień 

publicznych w wysokości 3004,48 zł (słownie: trzytysiącecztery 48/100 
złotych) należy wpłacić na rachunek bankowy (numer podany w SIWZ) 
lub inny sposób przewidziany w ustawie. 

6. Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia 
można otrzymać w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, ul. Parkowa 
9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny lub za zaliczeniem pocztowym. 

7. 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 w/w ustawy. 



8. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny, ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny  
do dnia 8 czerwca 2006 roku do godziny 1000. 

 
9. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: 

Lp Kryterium Waga
1 Cena brutto 95% 
2 Gwarancja 5 % 

 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
 


