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Budowa budynku Gminnego Samorządowego Przedszkola w Krościenku
Wyżnym „.
Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola trzyoddziałowego. Budynek jest obiektem murowanym ,
parterowym , częściowo podpiwniczonym , z poddaszem użytkowym , krytym dachem wielospadowym , o pokryciu z blachy
profilowanej. W piwnicach i na parterze urządzone będą pomieszczenia przedszkola . Inwestycja wykonana będzie metodą
tradycyjną. Dane techniczne budynku: powierzchnia zabudowy <?xml:namespace prefix = st1 ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />565,74 m2, powierzchnia użytkowa 919,46 m2, powierzchnia całkowita
1247,19 m2, kubatura 2862 m3.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Krościenko Wyżne dnia 2008-04-28.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
O G Ł O S Z E N I E
o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.177, z
póź. zm.).

1. Zamawiający: Gmina Krościenko Wyżne, 38-422 Krościenko Wyżne ul. Południowa 9, tel. 0134315190, fax: 0134315860 email:
ugkroscienkowyz@zetorz.com.pl.

1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na zadanie pn. Budowa

budynku Gminnego
Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym „.
CPV –

3.

45000000-7 Prace budowlane
45214100-1 Prace budowlane dotyczące budowy przedszkoli
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Krościenku Wyżnym pokój nr 7 lub
pobrać ze strony internetowej: www.kroscienkowyzne.pl.

4. Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie budynku przedszkola trzyoddziałowego. Budynek jest obiektem murowanym ,
parterowym , częściowo podpiwniczonym , z poddaszem użytkowym , krytym dachem wielospadowym , o pokryciu z blachy profilowanej.
W piwnicach i na parterze urządzone będą pomieszczenia przedszkola . Inwestycja wykonana będzie metodą tradycyjną. Dane techniczne
budynku: powierzchnia zabudowy <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />565,74 m2,
powierzchnia użytkowa 919,46 m2, powierzchnia całkowita 1247,19 m2, kubatura 2862 m3.
5. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.
6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do1 września 2009 r.
7. Oferenci zobowiązani są spełniać warunki określone w Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
8. Wadium : nie dotyczy.
9. Kryteria oceny ofert:100% cena.
10. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – Sekretariat, pokój nr 3 w terminie
do godz.10.00.

do dnia 2 czerwca 2008 r.

11. Termin związania ofertą: 30 dni od dnia złożenia oferty.
12. Termin otwarcia ofert: 2 czerwca 2008 r. o godz. 10.15 w sali narad pok. Nr 13.
13. Nie przewiduje się dynamicznego systemu zakupów oraz zastosowania aukcji elektronicznej.
14. Uprawnionym do kontaktu z oferentami jest: Tomasz Czarnowski tel. 0134315190 w. 17 email: czarnowskitomasz@wp.pl

Wójt Jan Kuźnar
Specyfikacja do pobrania
Załącznik 2
Oświadczenie
Przedmiary robót ogólnobudowlanych
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Przedmiary robót elektrycznych
Przedmiary robót wod-kanco,gaz

Załączniki:
Nazwa pliku

Typ pliku Rozmiar

SIWZ_przedszkole.doc

79.50 KB

oświadczenie.doc

37.50 KB

umowa przedszkole.doc

101.50 KB

przedmiaryogólnobudowlane.doc

699.00 KB

przedmiarinstalacjecogazwodkan.doc

604.00 KB

przedmiarelektryka.doc

676.50 KB
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