OGŁOSZENIE
(WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH w przepisach wydanych na podstawie art.11, ust.8 PZP, )

Inwestycja realizowana w ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (działanie : Odnowa i rozwój wsi )
(znak sprawy GOK -1/2009)

GMINNY OŚRODEK KULTURY , ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń,
(w którego imieniu działa Dyrektor GOK )
Tel/fax. 0-67 2843575, e-mail gok@budzyn.pl
ogłasza „przetarg nieograniczony” na realizację zamówienia pn.:

ZWIĘKSZENIE ATRAKCYJNOŚCI WSI: GRABÓWKA,
DZIEWOKLUCZ, KĄKOLEWICE - PRZEBUDOWA ŚWIETLIC
WIEJSKICH WRAZ Z NAJBLIŻSZYM OTOCZENIEM
SIWZ z dokumentacją przetargową można uzyskać bezpłatnie: w Gminnym Ośrodku
Kultury w Budzyniu, ul. Łokietka 31, 64-840 Budzyń i na stronie internetowej :
http://bip.budzyn.pl (przetargi), www.budzyn.pl (kultura)
1.Przedmiot zamówienia: główne elementy robót wg CPV:
● 45000000-7 roboty budowlane
● 45262700-8 przebudowa budynków
● 45111291-4 roboty w zakresie zagospodarowania terenu
Zakresy prac do wykonania w ramach operacji - przedmiotu zamówienia :
a) Zadanie nr 1
miejscowość Grabówka
(roboty budowlano/montażowe):
wewnętrzne roboty
budowlane ( w tym licowanie ścian), stolarka okienna i drzwiowa (w tym osadzenie
ościeżnic drewnianych), posadzki z płytek, sufity ścianki działowe, okładziny ścian
( w tym: okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi), docieplenie ścian
zewnętrznych i elewacja, roboty zewnętrzne (w tym dojścia , dojazdy, parkingi , opaski,
altana ogrodowa), wyposażenie budynku, wewnętrzna instalacja wod-kan, instalacja c.o,
instalacja gazowa z kotłem gazowym, roboty elektryczne ( w tym: instalacje elektryczna
i piorunochronna, badania montażowe)
b) Zadanie nr 2
miejscowość Dziewoklucz (roboty budowlano-montażowe): remont dachu, roboty
budowlane wewnętrzne ( w tym: izolacje cieplne i okładziny z płyt gipsowokartonowych), elewacja ( w tym: docieplenie ścian/nawierzchnie z kostki brukowej
betonowej), wyposażenie budynku, budowa altany ogrodowej, roboty instalacyjne,
roboty elektryczne (w tym: instalacje elektryczna i piorunochronna, badania
montażowe)
c) Zadanie nr 3
miejscowość Kąkolewice : miejsce rekreacji i wypoczynku ( w tym: nawierzchnie z
kostki brukowej-betonowej), budowa placu zabaw i altany ogrodowej
Wykonanie kosztorysów powykonawczych , dokumentacji technicznej powykonawczej,
łącznie z dokumentacją geodezyjną (inwentaryzacją) wszystkich prac, zatwierdzoną
przez odpowiedni z uwagi na lokalizację robót urząd geodezji i kartografii – Powiatowy

Ośrodek Dokumentacji, Geodezji i Kartografii w Chodzieży, ul. Wiosny ludów 1. (cena
za sporzadzenie dokumentów powykonawczych powinna być wkalkulowana w pozycje
jednostkowe zawarte w kosztorysach ofertowych w/w zadań)
2.Zadanie całościowe – nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
3.Termin wykonania zamówienia : 30.04.2011r
4.Opis warunków udziału w postępowaniu:
- spełnienie przez oferenta warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177z 2004r ze zmianami)
- nie podleganie przez oferenta wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1 i 2
ustawy Prawo Zamówień Publicznych
- posiadanie przez oferenta doświadczenia w realizacji inwestycji - robót budowlanych o
podobnym charakterze i zakresie jak przedmiot zamówienia (wykaz prac z referencjami
inwestorów)
5.Sposób oceny spełnienia warunków przez oferentów : na podstawie załączonych
dokumentów według zasady (spełnia/nie spełnia)
6.Zamawiający ustanowił wadium dla prowadzonego postępowania w wysokości:
10.000,00zł. (słownie:dziesięćtysięcyzłotych00/100)
7.Kryteria oceny ofert:
- zaproponowana cena
- znaczenie kryterium 100 %
8.Miejsce składania ofert: Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, ul. Łokietka 31, w
30
terminie do dnia 16.11.2009r. do godz. 11 .
9.Otwarcie ofert : Gminny Ośrodek Kultury w Budzyniu, ul. Łokietka 31 w dniu

16.11.2009r godz. 1200
10.Termin związania z ofertą : 30 dni od upływu terminu składania ofert.
11. Zamawiający nie przewiduje: zawarcia umowy ramowej, stosowania dynamicznego
systemu zakupów, zastosowania aukcji elektronicznej.
12.W uzasadnionym, udokumentowanym przypadku zatwierdzonym przez Zamawiającego
dopuszcza się wykonanie zamówienia uzupełniającego zgodnie z art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7 PZP,
natomiast nie przewiduje się udzielenia zamówienia w ramach art.134 ust.6, pkt 3 i 4 PZP
13.Osoba uprawniona do kontaktu: Piotr Jankowski (067 2843201,2843313 w.55)
14.Ogłoszenie przesłano do Prezesa UZP w dniu 22.10.2009r
Dyrektor Gminnego Ośrodka
Kultury w Budzyniu
Marek Bocheński
Budzyń, dnia 22.10.2009 r.

