Nasz znak: ZP.341-1/2009
Nowy Targ ,dn. 10.03.2009 r.
OGŁOSZENIE
O
PRZETARGU
NIEOGRANICZONYM
WARTOŚCI
SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH W ART.11 UST. 8
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu , 34-400 Nowy Targ ,Al. Tysiąclecia 37
Tel. (018) 266-21-32 i (018) 266-32-41, www.mok.nowytarg.pl, ogłasza przetarg nieograniczony
na modernizację
modernizację sanitariatów obok kawiarni w budynku MOK
MOK
(przedmiot główny: CPV 45400000-1 roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,
przedmioty pomocnicze CPV 45300000-0 roboty instalacyjne w budynkach)
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zostanie udostępniona na stronie
internetowej: www.mok.nowytarg.pl
-Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
-Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
-Wymagany termin realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia ustala się: 65 dni od
daty podpisania umowy.
-Wadium – nie dotyczy.
-Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %
-Na wniosek wykonawcy zamawiający przekaże w terminie 5 dni specyfikację istotnych
warunków zamówienia po uiszczeniu opłaty w wysokości 20,00 zł, gotówką w kasie Miejskiego
Ośrodka Kultury pok. nr 2 lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa czynna od 8.00 do 16.00.
-Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
-Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z wykonawcami (udzielania wyjaśnień
specyfikacji istotnych warunków zamówienia ) jest P. Krystyna Malicka - Kierownik Adm. Tech.
-Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego , pok.2 – sekretariat Dyrektora MOK.
-Termin składania ofert upływa : 02.04. 2009 r. o godzinie 11.30.
-Otwarcie ofert nastąpi dnia : 02.04. 2009 r. o godzinie 12.00 w siedzibie Zamawiającego
- pok.44
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy spełniają
warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych tj.:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób
zdolnych do wykonania zamówienia:
a) zrealizowali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością
robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o łącznej wartości
nie mniejszej niż 60 000,00 zł, oraz wykażą, że przynajmniej jedna z tych robót została
wykonana należycie,
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2
ustawy).
-Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
-Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
-Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
Ogłoszenie o zamówieniu umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10.03.2009r.

