
 
 Czerwionka - Leszczyny, dnia 6 czerwca 2006 r. 

  
OGŁOSZENIE o zamówieniu na wykonanie zadania 

 pn.„Adaptacja pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Szczejkowicach na Klub 
Młodzieżowy z Centrum Multimedialnym” 

 
 I. Nazwa oraz adres zamawiającego. 

Gmina i Miasto Czerwionka – Leszczyny 
ul. Parkowa 9 
44-230 Czerwionka - Leszczyny 

 
Jednostka prowadząca postępowanie: 
Miejski Ośrodek Kultury 
ul. Wolności 2 
44-230 Czerwionka - Leszczyny 
tel.: (0-32) 43-11-634, (0 32) 43-18-955 

           REGON: 000965720, NIP: 642-26-75-410 
 
II. Tryb udzielenia zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 60000 euro  
 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  
 ( Dz.U Nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
 
III.  Określeniu sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia  
Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać nieodpłatnie  
w budynku Miejskiego Ośrodka Kultury ( ul. Wolności 2, 44-230 Czerwionka – Leszczyny)    
w dniach poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 16.00 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie zamieszczona na stronie internetowej – 
www.czerwionka-leszczyny.com.pl/bip/content/show.php?pg=przetargi 
 
IV. Opis przedmiotu i zakresu zamówienia:  
Dokonanie adaptacji pomieszczeń Wiejskiego Domu Kultury w Szczejkowicach na Klub 
Młodzieżowy z Centrum Multimedialnym obejmującej m. in.: 
 wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, 
 wykonanie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej 
 przebudowę instalacji elektrycznej 
 przebudowę instalacji co 
 wykonanie robót murarskich 
 wykonanie sufitów podwieszanych 
 wykonanie  robót malarskich 
 położenie płytek posadzkowych 
 zdemontowanie niektórych urządzeń sanitarnych oraz fragmentów instalacji CO, 

elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej 
 

V. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych     
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych. 
 
VI. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
VII. Termin wykonania zamówienia  



Zamówienie należy wykonać w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. 
 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny    
           spełniania tych warunków. 
1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 
 zagwarantują wykonanie całego zadania w oparciu o SIWZ i załączoną do niej 
dokumentację,  
 dysponują personelem posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie 
zawodowe w wykonawstwie robót o podobnym charakterze, 
 dysponują odpowiednim kapitałem zapewniającym płynność w realizacji robót 
budowlanych, bez potrzeby udzielania zaliczek wstępnych, 
 zobowiążą się wykonać zadanie w terminie wskazanym  w pkt VII  
 udzielą 5-letniej gwarancji na wykonane prace, 
 spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie  
art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP, 

2. Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub 
nie spełnia w oparciu o dokumenty, oświadczenia  i inne materiały dołączone do oferty.  
 
 
IX. Informacje na temat wadium 
Nie wymaga się wniesienia wadium 
 
X. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.  
  Cena - 100 %. 
 
XI. Miejsce oraz termin składania ofert. 
Ofertę należy złożyć w Miejskim Ośrodku Kultury w Czerwionce – Leszczynach, ul. 
Wolności 2 do 20 czerwca 2006 r., do godz. 9.00 w dniach poniedziałek – piątek, w godz. 
8.00 – 16.00. 
 
 
XII. Termin związania z ofertą. 
Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia składania ofert, tj. do dnia 19 lipca 
2006 r. 
 
XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
 
XIV. Informacja o dynamicznym systemie zakupów. 
Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 
 
 


