OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ciepielów: dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Gmina Ciepielów reprezentowana przez Wójta Gminy Ciepielów - mgr Artura Szewczyka, do kontaktów: mgr inż. Paweł Jędraszek, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, woj. mazowieckie, tel. 048 3788080, fax 048 3788080, e-mail: gmina@ciepielow.pl, www.ciepielow.pl.

2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).

3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).

4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: taki jak w pkt. I.1).

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Opis

1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem

1.3) Opis przedmiotu zamówienia: "Dokończenie budowy Domu Ludowego w Wielgiem" składać się będzie z następujących prac:

1. Roboty budowlane:

Ścianki działowe, tynki wewnętrzne, podłogi i posadzki, elementy ślusarsko-kowalskie, stolarka okienna i drzwiowa, izolacja termiczna stropu nad I piętrem, roboty malarskie, dach, termoizolacja ścian zewnętrznych, elementy zewnętrzne, utwardzenie placu, ogrodzenie, zbiornik ścieków o poj. 11,7 m sześc., przyłącze kanalizacyjne;

2. Instalacja wodnokan., centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej:

Instalacja centralnego ogrzewania z kotłownią, instalacja wodnokanalizacyjna, instalacja wentylacji mechanicznej;

3. Instalacja elektryczna:

Wewnętrzna instalacja elektryczna.

1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Miejscowość Wielgie, (gmina Ciepielów, powiat lipski).

1.5) Nomenklatura

1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.00.00.

1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

2) Wielkość lub zakres zamówienia

2.1) Wartość lub zakres zamówienia: Powyżej 60 000 euro.

3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: okres w miesiącach: 4; data rozpoczęcia: 08.05.2006; data zakończenia: 08.09.2006.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) Wymagane wadium: 10 000 zł.

2) Warunki uczestnictwa

2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy lub usługodawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a. spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w myśl art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177)

b. złożą wszystkie dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt a

c. złożą wadium w wysokości 10 000 zł w terminie i miejscu wskazanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

SEKCJA IV: TRYBY

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia:

1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert:

2) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

3) Informacje administracyjne

3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień: dostępne do 19.04.2006, cena - 50,00 zł.

3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 25.04.2006 godzina 11:00.

3.3) Termin związania ofertą: do 23.06.2006; liczba miesięcy: 2; liczba dni: 60 od ostat. term. skład. ofert.

3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 25.04.2006, godzina 11:00, Urząd Gminy w Ciepielowie, ul. Czachowskiego 1, 27-310 Ciepielów, pok. nr 26.

SEKCJA V: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Tak. Sektorowy Program Operacyjny "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania " Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego".

2) Data wysłania ogłoszenia: 01.03.2006.


