
                                                                
 

Łękawica, dnia 28.10. 2005 roku  
 

Fn 341-1/5/2005 
 
 

O G Ł O S Z E N I E 
 

Gmina Łękawica 
34-321 Łękawica  
ul. Wspólna 24 

woj. śląskie, powiat żywiecki 
REGON: 072182634 

 
o g ł a s z a  

 
przetarg nieograniczony zgodnie z ustawą z dna 29 stycznia 2004 roku Prawo 
Zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami) na zadanie – 
„Urządzenie parku na centrum kultury i wypoczynku we wsi Łękawica”, Gmina 
Łękawica, pow. żywiecki, woj. śląskie. Zadanie obejmuje: 
 

-    budowę amfiteatru wraz  z wykonaniem widowni; 
- wykonanie prac adaptacyjnych istniejącego budynku oczyszczalni ścieków na 
ogólnodostępne sanitariaty oraz na pomieszczenia garderoby dla artystów. 

       -  wykonanie sieci zewnętrznej kanalizacji deszczowej i hydranty. 
 
Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Realizowany w ramach 
działania  2.3 „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” 
Sektorowego Programu Operacyjnego. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.20.00-6, 45.21.21.70-8, 
45.23.21.30-2, 45.23.24.10-9, 45.31.61.00-6 
  
Formularz uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia można odebrać 
w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Gminy w Łękawicy pokój nr 25 w godzinach 
pracy, za odpłatnością 36,60  zł (słownie: trzydzieści sześć złotych), która nie zawiera 
kosztów przesyłki. 
 
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie się kierował jedynie 
kryterium ceny.  
 
 



W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 
ust.1 pkt.1-4 oraz nie podlegają wykluczeniu na mocy art.24 ust.1-2 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych i spełniają wymagania zawarte w formularzu istotnych 
warunków zamówienia. 
 
Termin realizacji zamówienia: 

1. zakończenie budowy amfiteatru wraz z  częściową adaptacją istniejącego 
budynku oczyszczalni ścieków na ogólnodostępne sanitariaty oraz na 
pomieszczenia garderoby dla artystów – 31 lipiec 2006 r. 

2. roboty wykończeniowe, instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej             
i hydranty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie –   29 wrzesień 2006 r. 

 
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2005 r. o godz.12.00. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 22. 
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12. 2005 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy             
w Łękawicy ul. Wspólna 24, 34-321 Łękawica pok. Nr 21. 
 
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest pani Lucyna Chudy, pokój 
nr 25, codziennie od godz. 9.00 do 14.00, tel.(033 865-16-01 wew.15). 
 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 11 000,00 PLN (słownie: 
jedenaście tysięcy złotych). 
 
Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 
 
Ogłoszenie przekazano do opublikowania Prezesowi UZP w dniu 28.10.2005 r. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


