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Ślemień, dn. 07 listopada 2005 r. 

OGŁOSZENIE 
O postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę świetlicy w ramach projektu pn.: Integracja i 

rozwój kulturalny Ślemienia poprzez dostęp do nowoczesnej świetlicy” 
 

Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz 
rozwój obszarów wiejskich oraz programu Promesa  Ministra Kultury 

 
 

1.Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Urzędzie Gminy Ślemień w pokoju nr 17 lub pocztą za zaliczeniem pocztowym. 
2.Udostępnienie SIWZ jest bezpłatne. 
3.Przedmiotem zamówienia jest: budowa świetlicy w Ślemieniu. W ramach budowy planuje się wykonanie następujących elementów kanalizacja 

deszczowa i wewnętrzna, ścianki, piec, stolarka, posadzki, ślusarka, tynki, kafelki, roboty malarskie, instalacja wodociągowa i p.poż.; plac przed i 
przy budynku, instalacja elektryczna i c.o. wraz z wyposażeniem. 

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani ofert wariantowych. 
5.Termin wykonania przedmiotu umowy: nie później niż 15 luty 2006 roku. 
6.Wykonawca chcący wziąć udział w postępowaniu musi spełnić następujące warunki: 
a) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,  
b) Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia. 
c) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,  
d) Nie podlega wykluczeniu z postępowania i udzielenie zamówienia. 
7.Zamawiający będzie oceniał spełnianie przez Wykonawcę powyższych warunków na podstawie dokumentów wymaganych przez Zamawiającego i 

załączonych przez Wykonawcę do złożonej oferty.  
8.Celem zabezpieczenia oferty zamawiający żąda wpłaty wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 10.000 zł 
9.Kryteria oceny ofert: cena –  100% 
10.Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2005 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego w sekretariacie. 
11.Wykonawca pozostaje związany ofertą 60 dni licząc od dnia składania ofert. 
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