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pzez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno

Administracyjnego Szkoł w Goździe

Józef Drab

24.08.2010 r.

oGŁoszENIE o ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

oetoszrlrrt DoWCZY: Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIA!ĄCY

I.1) NAZWA r ADRES
Nazwa: Zespół Ekonomiczno Adńinistracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość: Gózd
Kod pocztowy: 26 - 63a Gózd
Województwo: mazowieckie
Tel.: 48 32O 23 57
Faks: 483202357
Adres strony i nternetowej zamawiającego : www.bip.9ozd. pl

l.2) RoDzA' ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

u'1) ooKREśLENIE PRZEDMIoTU ZAMÓWIENIA
il.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ptace temofltowo _ ociepleniowe
elewacji budynków Ptzedszkola, Szkoły Podstawowei i Gimnazium w Goździe .
rr.r.z1 Rodzaj zamówienia: roboĘ budowlane
II.1.3) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane d. ,,Ptace femontowo * ociepleniowe
elewacji budynków Przedszkola, SzkoĘ Podstawowe|i Gimnazjum w Goździe,,.
Szczegółowy op i s przedm i otu zamówi en i a zawier a do ku mentacj a proj ektowa stan owi ąca
załączniknr 5 do SIWZ, przedmiar robót stanowiący załącznil< nr 6 do SlWZ,
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
Roboty należy wykonać w oparciu o załączonądokumentację projektową. przedmiar robót
oraz specyfikację technicznąwykonania i odbioru robót..
Mieisce realizacii zamówienia: Gozd, ul. Starowiejska l30, Ż6 * 634 cózd
Wartośó zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art.l l ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( poniżej 4 845 000 euro) .

II.1.4) Cry przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
u.1.5) WSPÓLNY sŁoWNlK ZAMoWIEŃ (cPV) : 45443ooo -4',45321000-3 ; 4526'1910_6 .

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ częściowej : nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferĘ wariantowej : nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENTA LUB TERMIN WYKONANIA2)
data zakończenia: 30.04.2011 r.



ilr.1) wADruM
Informacja na temat wadium: ofeńa musi być zabezpieczona wadium w wysokoŚci6.500,oo zł
(słownie: sześc tysięcy pięćset zł 00/100).
rrr.2) aLrczKt

ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia; nie

III.4) INFoRMAclA o ośWIADczENIAcH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DosTARczYć
WYKoNAWCY W cELu PoTWIERDZENIA SPEŁNIANIA wARuNKoW uDzIAŁU W
PosTĘPoWANIu oRAz NIEPoDLEGANIA WYKLuCZENIU NA PoDSTAWIE ART. 24 UsT. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w aft. 22 ust. 1 ustawy, opńcz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie aft. 24 ust. 1
ustawy, naleĘ przedłożyć:

. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art,24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niz 6 miesięry przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust' 1 pkt 2 ustawy

. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, ze wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłozenie na raĘ zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania deryzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówlenia albo składania ofert

III.4.3) DokumenĘ podmiotów zagranicznych
Jeżeliwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
rII.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, ze:

. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niz 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert

' nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo ze
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłozenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFoRMAoA o DoKUMENTACH PoTWIERDZAJĄCYCH, żr orrRowłNE DoSTAWY'
usŁucl LuB RoBoTY BuDoWLANE oDPoWIADAJĄ oKREśLoNYM WYMAGANIoM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom na leży przedłoŻy ć=



III.6) rNNE DOKUMENTY
Inne dokumenĘ niewymienione W pkt III.4) albo w pK III.5)

1.Dokument, z którego wynika upowaznianie wykonawcy do podpisania ofeĘ lub pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawry, o ile ofertę składa pełnomocnik.

2.oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u l<tórych ponad 50 o/o pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

rv.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
ry.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
lv. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
rV.2.1) Kryteria oceny ofeń: Najnizsza cena
Iv.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
rv.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewlduje się istotne zmiany postanowień zawańej umowy w stosunku do treści oferĘ,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie
IV.4) IN FORMACTE ADMINISTMCYJ N E
Iv.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www'bip .gozd'pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7 , 26 _ 634 Gozd pok. 102
Iv.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
Data: 08.09,2010 godzina; 09:50
Miejsce: lespoł Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe u|' Radomska 7, 26 - 634 Gozd pok. 102
Iv.4.5) Termin związania ofeńą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
Iv.4.16) Informacje dodatkowe, w tym doĘczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Projektu ,,Wyrównanie poziomu edukacji na terenie gminy Gózd poprzez
doslosowanie budynków i terenów PG i PSP w Goździe do potrzeb XXI wieku ,,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
PRIORYTETU vII,, Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju Kapitału Ludzkiego''
DZIAŁANIA 7 .2.,, INFRASTRUKTURA SŁUZĄCA EDUKACJI''
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 -Ż013
lv.4.L7) Czy przewiduje się u-nieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku nieprzyznania Śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia : nie
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Strona internetowa Zamawiaj1ącego - lvrvrv.lrirl.gozcl.pl ania . &h...Q 8'. .99lÓ..... r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dqstępnym w siedzibie
Zamawiającego dnia . .2. !ł' .Q.P. . .? o.A0 r.
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