
Wilamowice dnia 06.10.2005 
 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
 

Gmina Wilamowice 
43 – 330 Wilamowice, woj. Śląskie, ul. Rynek 1 

tel. 033/8129430, fax. 033/8129431 
przetargi@wilamowice.pl 

 
 
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REMONT DOMU LUDOWEGO W 
ZASOLU BIELAŃSKIM WRAZ  Z ADAPTACJĄ PODDASZA NA POTRZEBY ŚWIETLICY. 
  
Zadanie wykonać należy zgodnie z posiadanym przez Zamawiającego projektem budowlanym. 
 
W skład zamówienia wchodzi: 
- roboty budowlane na parterze, 
- roboty budowlane na poddaszu, 
- modernizacja instalacji wodociągowej, 
- modernizacja wewnętrznej instalacji c.w.u., 
- roboty budowlane w kotłowni, 
- modernizacja wewnętrznej instalacji c.o., 
- modernizacja wewnętrznej instalacji gazu, 
- modernizacja instalacji elektrycznej, 
- modernizacja kotłowni gazowej - zmiana technologii kotłowni, 
 
ZADANIE JEST WSPÓŁFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU 
OPERACYJNEGO „RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA 
ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH 2004 – 2006” W RAMACH 
DZIAŁANIA „ODNOWA WSI ORAZ ZACHOWANIE I OCHRONA DZIEDZICTWA 
KULTUROWEGO” ( ŚRODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ORIENTACJI I GWARANCJI 
ROLNEJ ) 
 
Termin realizacji zadania:  
Przewidywany termin rozpoczęcia: kwiecień 2006r. 
Termin zakończenia: 31.08.2006r. 
 
Specyfikację  istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 
nr 13, lub za zaliczeniem pocztowym. Koszt specyfikacji – 50 złotych. 
 
Uprawniony do kontaktów z Oferentami jest Pan Klemens Naglik tel. 033/8129459 w  godzinach 800 – 
1500. 
 
Oferty należy składać w sekretariacie  Zamawiającego.  
Każda ofert winna być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000 złotych ( słownie: pięć tysięcy 
złotych). 
Termin składania ofert upływa dnia 21.11.2005r. o godzinie 930. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2005r. o godzinie 1000  w siedzibie Zamawiającego – sala narad ( 
pokój nr. 1 – parter ) 
 
Postępowanie nie zostało poprzedzone wstępną kwalifikacją. 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1 – 3, oraz 
art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 19 z 
19.02.2004r.), oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

- cena     – 100 % 
a/a 


