
SM 5/GZM/2018                                                                      Kluczbork, dnia 07.02.2018 r.

OGŁOSZENIE  O PRZETARGU

                           nieograniczonym  na wyboru wykonawcy zadania pn.

 „Remont nawierzchni chodników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 
Wołczyńskiej 1-1f , Konopnickiej 8-8d , Konopnickiej 10-10d , Konopnickiej 8-10 na tereni 
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku”

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZYSZŁOŚĆ” 
ul. Jana Pawła II  nr 5 , 46-203 Kluczbork.

2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia: 

     Przedmiotem zamówienia jest:

Remont  nawierzchni  chodników  przy  budynkach  mieszkalnych  wielorodzinnych  przy  ul.
Wołczyńskiej  1-1f  ,  Konopnickiej  8-8d  ,  Konopnickiej  10-10d  ,  Konopnickiej  8-10  na  tereni
Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ” w Kluczborku

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji przetargowej , która  
stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Warunki  udziału Wykonawcy w postępowaniu:
a) udokumentują, że w wykonywaniu zamówienia będzie uczestniczyć:

-co najmniej  jedna osoba posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi  w
specjalności budowlanej ,

b)  złożą  wraz  z  ofertą  oświadczenie,  że  osoby  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu
zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, 
c)  wykonali zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich
pięciu lat  przed  upływem terminu składania ofert,  a  jeżeli  okres prowadzenia działalności  jest
krótszy - w tym okresie,  co najmniej  1 robotę w zakresie robót brukarskich o wartości min.
50.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia.  Wykonana robota musi być potwierdzona
dokumentem, że  roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo
ukończone.

3.Wymagany termin realizacji:
 
do 30.09.2018r.

4.Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 97% i gwarancja 3 %.

5.Oferty  należy  składać  w  terminie  do  dnia  19.02.2018  r. do  godz.  12:00  w  sekretariacie

Spółdzielni Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II  nr 5. 

6.Publiczne  otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  19.02.2018  r. o  godz.  12:10  w  Spółdzielni

Mieszkaniowej „PRZYSZŁOŚĆ w Kluczborku przy ul. Jana Pawła II  nr 5. 

7.Osobą upoważnioną  do kontaktu jest: Pan Tomasz Ogrodowiak.


