OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Rodzaj zamówienia: robota budowlana
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego:
Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie
ul. Kościelna 41, 43-512 Bestwina, woj. śląskie,
tel. (032) 215 71 13, (032) 214 30 88, e-mail: ospbestwina@o2.pl, www.bestwina.pl.
do kontaktów: Jan Ozimina - tel. (032) 214 13 97, 0 668 980 166, (032) 215 71 13, (032) 214 30 88
2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1).
3) Adres, pod którym można uzyskać dokumentację: taki jak w pkt. I.1).
4) Adres, na który należy przesłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Urząd
Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina, pok. nr 2 (sekretariat).
5) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http:// www.bestwina.pl
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Opis
1.2) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Dostawa i montaż stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych do budynku
Ochotniczej Straży Pożarnej w Bestwinie”
1.3) Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa i montaż stolarki okiennej PCV (łącznie 78 szt, zgodnie z zał. do siwz) oraz drzwi zewnętrznych
aluminiowych w budynku OSP Bestwina.
1.4) Miejsce wykonywania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Gmina Bestwina, sołectwo
Bestwina, powiat bielski, województwo śląskie.
1.5) Nomenklatura
1.5.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): CPV: 45.42.11.25-6, 45.42.11.14-6
1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.
1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: do 31.03.2007 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM
I TECHNICZNYM
III.1) Wymagane wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
2) Warunki uczestnictwa
2.1) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy, dostawcy, lub usługodawcy oraz informacje i formalności
niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
O udzielenie zamówienia mogą starać się wykonawcy, którzy:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami
zdolnymi do wykonywania zamówienia,
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
- spełniają wszystkie wymagania i warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów
określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
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SEKCJA IV: TRYBY
IV.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące tego zamówienia – nie dotyczy
1.3) Przewid. liczba dostawców, którzy zostaną zapr. do skład. ofert: – nie dotyczy
2) Kryteria oceny ofert:
Cena – 100%
3) Informacje administracyjne:
3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Zgodnie z art.42 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, specyfikacja istotnych warunków
zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Bestwina
www.bestwina.pl lub zgodnie z art. 42.ust. 2 wyżej wymienionej ustawy Zamawiający przekazuje SIWZ
na wniosek Wykonawcy w terminie do 5 dni od daty złożenia wniosku, za opłatą w wys. 5,00 zł.
3.2) Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
24.11.2006r.
godzina
09:00,
Urząd
Gminy
Bestwina
ul.
Krakowska
111,
43-512 Bestwina, pok. 2 (sekretariat).
3.3) Termin związania ofertą: liczba dni: 30 od ostatecznego terminu składania ofert.
3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 24.11.2006 r., godzina 10:00, siedziba zamawiającego,
tj. Ochotnicza Straż Pożarna w Bestwinie ul. Kościelna 41, 43-512 Bestwina

SEKCJA V: INNE INFORMACJE
VI.1) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: NIE,

Bestwina, dnia 14.11.2006r.

……………………………….
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