OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Twardogóra, z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra
ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Rozbudowa i przebudowa budynku remizy strażackiej
przy ul. Ogrodowej 3 w Twardogórze – I etap.”
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatna i można ją odebrać
osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w Twardogórze, ul. Ratuszowa 14, pok. nr 23 w
godz. 9.00-15.00, pocztą lub drogą elektroniczną ze strony internetowej Gminy
Twardogóra: www.twardogora.pl Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy
opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje między innymi: roboty budowlane –
rozbudowa części garażowej (roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, ławy i ściany
fundamentowe z izolacją przeciwwilgociową, ściany przyziemia, strop parteru, ściany
poddasza, dach – konstrukcja z pokryciem, tynki wewnętrzne – dobudowany garaż, bramy
garażowe i stolarka okienna, podłoża i posadzki, roboty malarskie), roboty budowlane – w
pozostałej części budynku (roboty rozbiórkowe, stolarka okienna i drzwiowa, roboty
malarskie, posadzki i okładziny ścian, dach), elewacja budynku, schody zewnętrzne,
roboty branży sanitarnej (instalacja gazu, instalacja c. o. z piecem (roboty rozbiórkowe ,
instalacja c.o. + kocioł – roboty montażowe), instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji,
kanalizacja sanitarna, wentylacja), roboty branży elektrycznej, zagospodarowanie terenu,
sporządzenie dokumentacji powykonawczej, prace porządkowe, zabezpieczające.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7.
Termin wykonania zamówienia: rozpoczęcie robót dnia 10 czerwca 2008 roku,
zakończenie robót do dnia 10 listopada 2008 roku. W przetargu mogą wziąć udział
Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust 1 i 2, spełniający warunki zawarte w
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr
223/2007 poz. 1655), oraz spełniający pozostałe wymogi zawarte w SIWZ. Ocena
spełniania warunków dokonywana będzie wg formuły: spełnia/nie spełnia. Zamawiający
nie wymaga wniesienia wadium. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa,
za jaką Wykonawca zobowiązuje się zrealizować całe zadanie – 100 %. Oferty należy
składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 – Biuro Obsługi Petenta. Termin składania
ofert upływa dnia 20 marca 2008 roku, o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 20
marca 2008 roku, o godz. 13.00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 19. Termin związania
wykonawcy z ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający
nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. Nie planuje się dokonywać wyboru oferty
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. Osobą uprawnioną do
kontaktów z Wykonawcami jest mgr inż. Aleksander Król - Kierownik Referatu
Infrastruktury Technicznej, fax 071-315-81-42, email: ratusz@twardogora.pl

