POWIATOWY URZĄD PRACY
ul. Lipowa 18 b, 69 - 200 Sulęcin ,
URZĄD PRACY

 095 755 23 36,  095 755 36 44

adresy e-mail : zisu@praca.gov.pl

OA.271-4-3/JZ/05

Sulęcin, 13.09.2005 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 60 000 EURO, DOTYCZĄCEGO REMONTU DACHU BUDYNKU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SULĘCINIE
1. Zamawiający:
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Lipowa 18 b 69-200 Sulęcin
tel. (095) 755 23 36
zisu@praca.gov.pl
2.

Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 EURO.

3.

Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest remont dachu budynku przy ulicy
Lipowej 18 b w Sulęcinie.

4.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odbierać w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, pok. nr 2.

5.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych.

6.

Termin wykonania zamówienia: 30 listopada 2005 r.

7.

Kryteria oceny ofert: - cena oferty 100%

Oferta najtańsza spośród ofert nieodrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, według
formuły:
Cn/Cb x 100 x 100% = liczba punktów
gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych,
Cb – cena oferty rozpatrywanej,
100 – wskaźnik stały,
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny.
Opis obliczania ceny oferty:
Obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe.
Cenę oferty należy policzyć zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót
budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), stosując metodę kalkulacji szczegółowej, zakres robót, który jest
podstawą do określenia tej ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w przedmiarach robót i
dokumentacji projektowej;
8.

Oferty można składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sulęcinie, ul. Lipowa 18b, w terminie do
30
28.09.2005 r. do godz. 9 w Sekretariacie Urzędu, w zamkniętej kopercie, z napisem „Oferta
przetargowa na remont dachu”.

9.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy:
a.
b.
c.

nie podlegają wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy,
spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy,
spełniający dodatkowe warunki wyszczególnione w „Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia” (SIWZ).

10. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 28.09.2005 r. o godz. 10
nr 2.

00

w siedzibie zamawiającego - pokój

11. Wykonawca jest związany ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
12. Osobami ze strony zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:
1.
2.

Ryszard Kamfonik nr tel.0601992527, w zakresie merytorycznym prowadzonego
postępowania,
Jolanta Zabłocka nr tel. tel. (095) 755 23 36 wew. 20, w zakresie postępowania wynikającego
z realizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.
Dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
w Sulęcinie

Iwona Kaszuba

