
 

 
GNT/343/1/2008 

                                                                                                  Nowy Tomyśl, 14. 03. 2008r 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM    

 

Nazwa zamówienia: 
Roboty remontowe – remont i modernizacja sanitariatów. 

 

1) Nazwa i adres zamawiającego: 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Osiedle Północ 25  

64-300 Nowy Tomyśl 

www.gim-nt.com  

sekretariat@gim-nt.com  

od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 15:00  

 

2) Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony 

 

3)     Informacja o uzyskaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna w siedzibie 

Zamawiającego / sekretariat p. nr 2 / w godzinach od 8:00 do 15:00 lub za pośrednictwem 

poczty na podstawie przesłanego wniosku oraz na stronie internetowej www.gim-nt.com 

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

Remont - modernizacja sanitariatów w budynku szkoły, dwa sanitariaty dla dziewcząt, dwa 

dla chłopców i jeden dla personelu, zgodnie z załączonymi do SIWZ kosztorysami ślepymi 

wraz z przedmiarami. 

 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.  

Wspólny Słownik Zamówień: 45 00 00 00-7 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6) Termin wykonania zamówienia:  

15.04. 2008r. do 15.06.2008r.  

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
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- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.  

 

1.Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: 

 

a) uprawnienia budowlane 

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej 

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego 

oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 

Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat 

oraz składek. 

d) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego 

e) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 

ust. 1 pkt 9 u.p.z.p. 

f) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności lub inny dokument potwierdzający takie ubezpieczenie. 

 

8) Informacja na temat wadium: 
Nie wymaga się wniesienia wadium 

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

--------------------------------------------------------------------------- 

|  Nazwa kryterium                                                |  Waga       | 

--------------------------------------------------------------------------- 

| cena                                                                     |  90  %        | 

--------------------------------------------------------------------------- 

| gwarancja                                                            |  10   %       | 

--------------------------------------------------------------------------- 

10) Miejsce i termin składania ofert: 
W siedzibie zamawiającego: 

Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Osiedle Północ 25 

64-300 Nowy Tomyśl 

p. nr. 2   (sekretariat) 

do dnia 03.04.2008r do godz. 12:00  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

11) Miejsce i termin otwarcia ofert: 

W siedzibie zamawiającego: 

 Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego 

Osiedle Północ 25 

64-300 Nowy Tomyśl 

p. nr. 32 

dnia  03.04. 2008r. o godz. 12:30 

                           

12) Termin związania ofertą 

okres 30 dni  od dnia składania ofert. 

                            

13) Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.  

 

14) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 

aukcja elektroniczna: 

Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej. 

 

15) Informacja o wysokości nagród dla Wykonawców, którzy podczas dialogu 

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, 

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Zamawiający nie przewiduje nagród.  

 

 

 

 

____________________________________ 

Nowy Tomyśl, dnia 14. 03. 2008r. 

  


