Nr sprawy : 3410/CKU -01/R/2009/03

GMINA SOSNOWIEC
miasto na prawach powiatu

Centrum Kształcenia Ustawicznego , ul. Kisielewskiego 4B w Sosnowcu
ogłasza przetarg nieograniczony o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości poniŜej kwot określonych w przepisach wydanych na podst.art.11,ust.8
Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych , na roboty budowlane
wg CPV główne:45400000-1
CPV dodatkowe : 45111000-8,45262100-2,45421000-4,45410000-4,45441000-8,45262650-2,
45432100-5,45421100-5,45331100-9,45331100-7,45315100-9,45111220-6

1. Przedmiot zamówienia:
Roboty budowlane – Remont adaptacyjny pomieszczeń w budynku

szkoły przy ul. Szymanowskiego 2 w Sosnowcu dla potrzeb C.K.U. .
Zadanie ujęte w Planie remontów na 2009 r. ,finansowane z budŜetu Gminy-działu 801
Oświata .
2. Termin realizacji – poŜądany
Rozpoczęcie –w ciągu 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy ,na podstawie
Protokołu przekazania frontu robót
Zakończenie – do 30 czerwca 2009 r.
3. Uprawnieni do kontaktu z Wykonawcami są:
- mgr Agata Andruszkiewicz –
Dyrektor C.K.U. w Sosnowcu
tel./fax.032 266-27-64 , 032 298-94-49
- Jolanta DŜała - Inspektor w Wydz.Edukacji U.M.(spr.formalne) tel.032 296-06-59
- inŜ. Henryk Zygmunt i mgr inŜ. Sławomir Drapacz (spr. tech-wykonawcze)
Inspektorzy Nadzoru w Wydz.Edukacji U.M. w S-cu , tel.032 296 06 55
4. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w celu sporządzenia oferty moŜna
odebrać w C.K.U. w Sosnowcu, ul.Kisielewskiego 4B, za odpłatnością 50,00 zł. lub
za zaliczeniem pocztowym , z zachowaniem art. 42 P.Z.P. .
5. Wykonawcy muszą spełniać warunki określone w art. 22, ust.1 PZP, nie podlegać
wykluczeniu na podst. art. 24 P.Z.P. oraz spełniać wymogi SIWZ, w tym między
innymi przedłoŜyć wraz z ofertą: aktualne zaświadczenia z ZUS, Urzędu Skarbowego,
K.R.K., wypis z rejestru działalności gospodarczej lub KRS, opinię banku, aktualne
referencje od inwestorów za lata 2004–2009, oświadczenie o wniesieniu
zabezpieczenia
naleŜytego wykonania umowy-10%, dokument ubezpieczenia
Wykonawcy w zakresie OC prowadzonej działalności gospodarczej .
6. Kryterium oceny ofert : Cena – znaczenie 100 %
7. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających , na podstawie
art. 67,ust.1,pkt.5 Prawa Zamówień Publicznych .
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8. Termin składania ofert do dnia 14 kwietnia 2009 r., do godz. 8.30 w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu, ul. Kisielewskiego 4B – sekretariat
dyrektora pok.46 (parter), w godz. pracy sekretariatu od 12.00 do19.00., a w dniach
od 09.04-14.04.2009r. od godz. 07.30.do 15.00
9. Termin otwarcia ofert w dniu 14 kwietnia 2009 r., o godz. 9.00 w Centrum
Kształcenia Ustawicznego w Sosnowcu , ul.Kisielewskiego 4B - gabinet Dyrektora .
10. Termin związania ofertą – 30 dni liczone od terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych oraz
porozumiewania się drogą elektroniczną.
12. Zamawiający nie pobiera wadium, nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych,
oraz zwrotu kosztów udziału w postępowaniu .
13.Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ –www.bip.um.sosnowiec.pl
14.Ogłoszenie zostało zamieszczone w B.Z.P. pod Nr 72618-2009 z dnia 23.03.2009r.
mgr Agata Andruszkiewicz
Dyrektor
Centrum Kształcenia Ustawicznego
w Sosnowcu
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