
 
REMONT BUDYNKU NA WIEJSKI DOM KULTURY I ŚWIETLICĘ 
ŚRODOWISKOWĄ Z CHODNIKIEM W CENTRUM WSI CHLINA. 

 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości powyżej 60.000 euro 
 
Gmina Żarnowiec, 42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 34, woj. śląskie, pow. Zawiercie, tel./fax. (032) 644 
93 20, e-mail: inwestycje@zarnowiec.pl, www.zarnowiec.bip.jur.pl 
 
ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 
Remont budynku na wiejski Dom Kultury i Świetlicę Środowiskową z chodnikiem w centrum wsi 
Chlina. 
 
Zakres robót: 
- przebudowe pobocza drogowego w ciągu drogi publicznej wraz z budową chodnika oraz budowę 
chodnika wraz z infrastrukturą towarzyszącą (roboty ziemne, rozbiórkowe, drogowe, odwodnienie); 
- Remont budynku na Wiejski Dom Kultury i Świetlicę Środowiskową (roboty rozbiórkowe, elektryczne, 
sanitarne, murarskie, malarskie, stolarskie i wykończeniowe); 
- Szczegółowy zakres zamówienia wynika z projektu budowlanego i przedmiaru robót. 
 
Miejsce realizacji: Chlina, gmina Żarnowiec, pow. Zawiercie, woj. śląskie 
Wspólny słownik zamówień (CPV) 45.23.31.00, 45.23.32.21, 45.21.23.00, 45.31.10.00, 45.26.25.20 
 
Termin realizacji: 30.06.2006 r. (wymagany) 
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  
Cena (koszt) - 100 % 
 
Wadium – 5000,00 zł 
 
Gwarancja - 36 miesięcy od końcowego odbioru robót 
 
Termin związania ofertą - 60 dni 
 
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej i częściowej. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (cena 20 zł) można odebrać w siedzibie Zamawiającego, 
lok. 4, w godz. 9.00 – 13.00. 
Uprawniony do kontaktów z Oferentami – Jan Słaboń – Inspektor ds. Dróg i Gospodarki Komunalnej, 
tel./fax. (032) 644 93 20, e-mail: inwestycje@zarnowiec.pl 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w lok. 7, 
 
Termin składania ofert upływa dnia 09.02.2006 r. o godz. 9.30. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.02.2006 r. o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego w lok. 18 (sala 
narad). 
 
W przetargu mogą wziąć udział Oferenci niewykluczeni na podstawie art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy prawo 
zamówień publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe: 
- spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Uprzejmie informujemy, że ogłoszenie o treści w/w  zostało skierowane do druku w Biuletynie 
Zamówień Publicznych numer 285 z dnia 15.12.2005 pod pozycją 66303. 

http://www.zarnowiec.bip.jur.pl/

