Toruń, dnia 30.04.2007 r.
OGŁOSZENIE
Zespół Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych
87-100 Toruń ul. Św. Józefa 26
telefon 056 654 41 07
zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym
na roboty ogólnobudowlane i instalatorskie oraz wykonanie i montaż okien w budynku
ZSME i E.
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. 164 poz. 1163 ze zm.)
I.
Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1 – wymiana okien i związane z tym roboty ogólnobudowlane, zgodnie z
załączonym kosztorysem nakładczym - przedmiarem i opisem technicznym CPV
45421125-6
Część 2 – wykonanie robót ogólnobudowlanych i elektrycznych zgodnie z
załączonym kosztorysem nakładczym - przedmiarem i opisem technicznym.
II.

Szczegółowy zakres robót część 1 i 2, opisany w specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik do SIWZ jest
dostępny w siedzibie zamawiającego (pok. administracji) oraz na stronie
internetowej www.zsmeie.torun.pl
III.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
IV.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
V.
Termin realizacji zamówienia 8 tygodni od daty wprowadzenia na budowę,
nie później niż do dnia 25 sierpnia 2007 r.
VI.
Wymagany okres udzielonej gwarancji: dla części 1 – 5 lat, dla części 2 – 3
lata.
VII. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Posiadają uprawnienia do wykonywania określonych działalności lub
czynności.
Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: Wykonawca,
który zrealizował w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania
o udzielenie zamówienia co najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające
zakresem i o wartości nie mniejszej niż przedmiot zamówienia.
Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
Nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
VIII. Kryteria oceny ofert: cena – 100 %
IX.
Miejsce i termin składania ofert: do dnia 30.05.2007 r. do godz. 10:00 w
pokoju administracji w siedzibie zamawiającego.
X.
Sposób złożenia ofert: w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres
zamawiającego z dopiskiem Oferta przetarg nieograniczony o wartości
szacunkowej poniżej 60 000 euro – roboty ogólnobudowlane – nie otwierać
przed dniem 30.05.2007 r. przed godz. 10:00
XI.
Okres związania ofertą wynosi 30 dni
XII. Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w siedzibie zamawiającego w dniu
30.05.2007 r. o godz. 10:30 w pokoju administracji.
mgr Andrzej Skrzypczyk - Dyrektor
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