
GPI 15/P/2006          Gaszowice, 2006-06-08 
 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - robota budowlana   
 
nazwa zamówienia: 

"Remont budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Gaszowicach wraz z urządzeniem terenu rekreacyjnego: 
Część D - Utworzenie boiska do siatkówki plażowej 
Część E - Utworzenie boiska do koszykówki 
Część F - Utwardzenie chodnika kostką brukową 
Część G - Utwardzenie wjazdu kostką brukową" 
 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gmina Gaszowice 
Rydułtowska 2  
44-293 Gaszowice 
www.gaszowice.row.pl  
ug.gaszowice@wp.pl  
Poniedziałek 7.30-16.00, Wtorek-Czwartek 7.30-15.30, Piątek 7.30-15.00  
 

2) Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony 
 
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.gaszowice.row.pl  
 
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych: 
Część D - Utworzenie boiska do siatkówki plażowej 
- wykopy ręczne z załadunkiem i transportem samochodami samowyładowczymi, 
- zasypanie wraz z zagęszczeniem piaskiem wykonanych wykopów, 
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska do siatkówki - 1 komplet, 
Część E - Utworzenie boiska do koszykówki  
- wykonanie warstwy wiążącej za mieszanek mineralno - asfaltowych grysowych, warstwa  
  grubości 2 cm, 
- wykonanie warstwy ścieralnej za mieszanek mineralno - asfaltowych żwirowo - piaskowych,  
  warstwa grubości 3 cm, 
- dostawa i montaż wyposażenia sportowego boiska do koszykówki - 1 komplet, 
Część F - Utwardzenie chodnika kostką brukową - 177,5 m2 
- wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi, 
- obrzeża betonowe 20 x 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem, 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm, spoiny wypełniane  
  piaskiem, 
Część G - Utwardzenie wjazdu kostką brukową - 200 m2 
- wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi, 
- obrzeża betonowe 20 x 6cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem, 
- nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6cm, spoiny wypełniane  
  piaskiem, 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych 
Wspólny Słownik Zamówień:  

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych, 
45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg, 
45233222-1 - roboty w zakresie chodników. 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  



6) Termin wykonania zamówienia:  
Termin wykonania zamówienia: 28 lipiec 2006  
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 
1. Złożenie Oferty 
2. Oświadczenie że Oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust 2  
    i art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych. 
3. Uprawnienie do występowania w obrocie prawnym   
4. Wykaz zrealizowanych zadań o podobnym charakterze w ciągu ostatnich 5 lat 
5. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym i braku dominacji lub podległości z Oferentami 
6. Udokumentowany sposób obliczania ceny  
7. Podpisany projekt umowy 
8. Wypełniona karta gwarancyjna 
 
Ocena warunków polega na sprawdzeniu czy każda Oferta zawiera wymagane dokumenty. 
 
8) Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium 
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100  
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
  w siedzibie zamawiającego: Gmina Gaszowice, Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 
Pokój nr 4 - Sekretariat 
do dnia 2006-06-19 do godz. 9.30  
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
  w siedzibie zamawiającego Gmina Gaszowice, Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice 
Pokój nr 10 - Salka Narad 
dnia 2006-06-19 o godz. 10.00. 
                           
12) termin związania ofertą 
okres 30 dni , tj. do dnia 2006-07-19 
                            
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
nie dotyczy 
 
14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony 
internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu 
zakupów  
nie dotyczy 
 
13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna 
nie dotyczy 
 
 

Wójt Gminy Gaszowice 
Andrzej Kowalczyk 

 


