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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM  
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

 
ZAMAWIAJĄCY  
 
Gmina Gilowice  
ul. Krakowska 40  
34-322 Gilowce 
powiat żywiecki 
województwo śląskie 
REGON: 072182597 
reprezentowana przez Wójta   

 
o g ł a s z a  

 przetarg nieograniczony 
 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych  / Dz. U. Nr 19, 
poz. 177 ze zmianami/   

 
na zadanie  pt: ”Amfiteatr z zapleczem sportowym GRAPA PARK w Gilowicach” 

 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.  

Realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
  „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego   

oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”   
Priorytet: „zrównoważony rozwój obszarów wiejskich” 

Działanie: „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 
 

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ):  
45.21.23.00; 45.26.00.00; 45.45.00.00; 45.33.00.00; 45.31.00.00; 

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia / cena 60,00 zł słownie; sześćdziesiąt 
złotych/ można odebrać w siedzibie Zamawiającego  tj. Urząd Gminy Gilowice pokój Nr 1               
w godzinach od 7:00 do 15:00, lub za zaliczeniem pocztowym.   
 
Przedmiot zamówienie obejmuje wykonanie następujących elementów robót 
 

1. wykopy pod fundamenty . 
2. ścianki betonowe fundamentowe 
3. ściany murowane parteru, ściany konstrukcyjne amfiteatru, sceny i kieszeni 

scenicznych. 
4. klatka schodowa i strop nad parterem zaplecza 
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5. konstrukcja dachu sceny i zaplecza, 
6. ściany kolankowe, ściany konstrukcyjne poddasza zaplecza socjalno – biurowego  
7. konstrukcja dachu z zapleczem, pokrycie dachu, obróbki blacharskie, montaż rynien             

i rur spustowych,  
8. instalacja wodno-kanalizacyjna i elektryczna, 
9. tynki zewnętrzne i wewnętrzne oraz ścianki działowe szkieletowe gipsowo-kartonowe,  
10. stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, 
11. wylewki i izolacje termiczne oraz ułożenie wykładzin podłogowych, 
12. roboty wykończeniowe: malowanie, układanie glazur, biały montaż, 
13. zagospodarowanie terenu wokół obiektu; place, dojścia do obiektu, schody 

zewnętrzne, zieleń,  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej. 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty  wariantowej. 
 
Termin wykonania zamówienia  
 
I etap  - do 30 czerwca 2006 r.  
II etap i zakończenie całości zadania  – do 30 września 2006 r.   
 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zwarte w art. 22 ust. 1 pkt. 
1-4 oraz nie podlegający  wykluczeniu na mocy art. 24 ust 1-2 Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych  i spełniający warunki udziału opisane  w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia .   
 
Informacja na temat wadium 
 
Zamawiający wymaga od oferentów wniesienia wadium w wysokości  
12 000 zł (słownie: dwanaście tysięcy  złotych) 
 
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 
 
CENA ZA WYKONANIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – 100 % 
 
Miejsce i termin składania ofert 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego  pokój nr 7  -  sekretariat Urzędu Gminy 
Gilowice do dnia 10 lutego 2006 r. do godz. 9:00.  
 
Otwarcie ofert  
nastąpi w siedzibie Zamawiającego – na  sali narad w dniu 10 lutego 2006 r. o godz. 13:30.  
   
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dnia , licząc od upływu terminu składania ofert.  
 
Ogłoszenie przekazano do opublikowania Prezesowi Urzędu Zamówień  Publicznych.  

 
 

WÓJT 
 

Aleksander Satława 
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