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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
1 ZAMAWIAJ ĄCY  
1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Wójt Gminy w Polskiej Cerekwi, do 
kontaktów: Ireneusz Smal, Irena Pytlik, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew, 
woj. opolskie, 
 tel. 077 4875150, fax 077 4875150,  
e-mail: ug@polskacerekiew.pl.  
2) Adres, pod którym moŜna uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. 1).  
3) Adres, pod którym moŜna uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. 1).  
4) Adres, na który naleŜy przesłać oferty: taki jak w pkt. 1).  
 
2. TRYB ZAMÓWIENIA 
1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  
 
3. ADRES STRONY INTERNETOWEJ NA KTÓREJ UMIESZCZONA JEST 
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 
http://www.polskacerekiew.pl. 
SIWZ dostępna jest równieŜ w siedzibie Zamawiającego pok. 11 do dnia 10-11-
2006r. do godz. 11.00.  
cena - 10 PLN 
 
4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
4.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Renowacja 
neobarokowego pałacu  Zakrzowie” 
4.2) Opis przedmiotu zamówienia:  
W zakres robót wchodzi  wykonanie robót budowlanych polegających na:   

1. Remont dachu 
a) remont części pokrycia dachowego polegający na zerwaniu 

istniejącego pokrycia z papy na lepiku i wykonaniu nowego z papy 
termozgrzewalnej z posypką koloru ceglastego – 178,98 m2 

b) remont pokrycia dachu krytego blachą ocynkowaną na rąbek stojący 
polegający na wymianie skorodowanych arkuszy blachy i wstawieniu 
nowych z blachy tytanowo-cynkowej. 121,55 m2 

c) wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich -188,20 m/ 
113,00 m 

d) przemurowanie kominów powyŜej połaci dachowej – 7,751,m3 

2. Odnowienie stolarki okiennej i drzwiowej 
a) malowanie stolarki okiennej – 346,325 m2   
b)    szklenie okien – 85,00 m2   
b)    wymiana drzwi zewnętrznych – 4,50 m2 

 
Szczegółowy zakres robót zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
(Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót). 
4.3) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: 
miejscowość Zakrzów, gmina Polska Cerekiew.  
4.4) Wspólny słownik zamówień (CPV):  
45000000-7  Prace budowlane 

45453000-7  Prace remontowe oraz renowacyjne 

  

4.5) dopuszcza si ę moŜliwo ść złoŜenia oferty cz ęściowej 
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5. INFORMACJA O MOśLIWOŚCI ZŁOśENIA OFERTY WARIANTOWEJ 
Nie dopuszcza się złoŜenia oferty wariantowej 
 
6. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 
Do dnia 30 grudnia 2006r. 
 
7.  OPIS WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POST ĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:   
    O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią 
następujące warunki udziału w postępowaniu: 
     - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 
jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe 
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

    - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia, 
    - nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
       
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu Ŝądanych przez 
Zamawiającego będzie dokonywana poprzez sprawdzenie kompletności złoŜonych 
przez Wykonawcę oświadczeń oraz dokumentów potwierdzających spełnienie tych 
warunków. 
 
Wymagane oświadczenia i dokumenty  
 

1. Oświadczenia wykonawcy wymagane Specyfikacją istotnych Warunków 
Zamówienia 

o spełnieniu warunków w związku z art. 22 i 24 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
2. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych,  
3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę wzór umowy  

 
8. INFORMACJE NA TEMAT WADIUM 
Nie jest wymagane. 
 
9. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:  
Oferowana cena - 100 %  
  
10. MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT:   
 
Oferty naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Polska Cerekiew,  ul. Raciborska 4,  pok. nr 
16 , nie później niŜ do dnia 10 listopada  2006 r. do godz. 1100 

 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10 listopada  2006 r. do godz. 1115 w siedzibie Urzędu 
Gminy w Polskiej Cerekwi, ul. Raciborska 4, 47-260 Polska Cerekiew. pok. 3  
 
11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 
 
12. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ   
 Zamawiający  nie przewiduje moŜliwości zawarcia umowy ramowej. 
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13.  INFORMACJA  O  ZAMIARZE  USTANOWIENIA  DYNAMIC ZNEGO 
SYSTEMU  ZAKUPÓW  WRAZ  Z  ADRESEM STRONY INTERNETO WEJ, NA 
KTÓREJ  BĘDĄ  ZAMIESZCZONE  DODATKOWE  INFORMACJE  DOTYCZ ĄCE 
DYNAMICZNEGO  SYSTEMU  ZAKUPÓW  
 Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.   
 
 
14. INFORMACJA  O PRZEWIDYWANYM WYBORZE NAJKORZYSTN IEJSZEJ 
OFERTY  Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ WRAZ  
Z ADRESEM STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ B ĘDZIE PROWADZONA 
AUKCJA ELEKTRONICZNA    
 Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  
  
15. INNE INFORMACJE  
ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń w budynku administracyjnym w Polskiej 
Cerekwi  oraz na stronie internetowej pod adresem: www.polskacerekiew.pl w dniu 
02.11.2006 r.                                   
                                                                                                                                     
                                                                                                               

 
 
                                                                                                                   

...................................... 
                                                       

/podpis/ 
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Polska Cerekiew, 02-11-2006 r.  


