OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg
prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podst. art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.).
na “wykonanie remontu kotłowni oraz instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki
34 w Nowym Sączu”.
I.Przedmiot przetargu.
1.Przedmiotem przetargu jest wykonanie prac związanych z wykonaniem następujących prac:
- remontowo-budowlanych pomieszczenia kotłowni,
- wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej, montaż kotła c.o.
- remont instalacji elektrycznej.
2.Szczegółowy zakres prac określony został w warunkach realizacji robót, przedmiarze robót ,
kosztorysie ślepym oraz dokumentacji projektowej (dokumentacja do wglądu w pok. nr 22 w
budynku Ratusza w Nowym Sączu).
II.Warunki przetargu.
1.Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.
2.Ofertę należy sporządzić ściśle według druku wraz z kosztorysami ofertowymi. Wzór oferty wraz
z kosztorysem ślepym, przedmiar robót, warunki do realizacji robót oraz dokumentacja
projektowa udostępniona jest w Wydziale Organizacji, Kadr i Obsługi Urzędu Miasta Nowego
Sącza, ul. Rynek 1 – pok. nr 22, Nowy Sącz.
Uwaga: Oferent winien się zapoznać z miejscem realizacji zamówienia.
3.Przedstawienie odpowiednich dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą wykonywać
zamówienie posiadają wymagane przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. Z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z późniejszymi zmianami) uprawnienia do pełnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub innymi
robotami budowlanymi ( w zakresie robót remontowo-budowlanych, instalacji wod.-kan, c.o. i
gaz oraz w zakresie instalacji elektrycznych).
4.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
5.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
6.Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/
kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta – wykonanie remontu kotłowni oraz instalacji
elektrycznej w budynku przy ul. Kościuszki 34 w Nowym Sączu.
7.Termin realizacji usługi:
od dnia podpisania umowy do 30.12.2003 r.
8.Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował wymienionymi kryteriami wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriów:
wcena
– 95%
wgwarancja
- 5% Uwaga: wymagany minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy.
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość punktów
odpowiadających cenie proporcjonalnej wg następującej formuły:
K1 min
Kc = ------------- x 95
K1 of
Kc
– ilość punktów dla danej oferty
K1 min – najniższa cena z rozpatrywanych ofert
K1 of - cena rozpatrywanej oferty.
W przypadku kryterium gwarancji:
- oferty z proponowaną gwarancją od 37 miesięcy do 48 miesięcy otrzymają 2 pkt.
- oferty z proponowaną gwarancją od 49 miesięcy i więcej otrzymają 5 pkt.

9.Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska największą ilość punktów.
10.Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni i rozpoczyna się wraz
z upływem terminu składania ofert.
11.[1]Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta
lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
12.Organizator może zamknąć przetarg bez wybrania oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom przetargu.
13.Wszelkie przyszłe zobowiązania oferenta związane z wykonaniem przedmiotu przetargu zawiera
projekt umowy udostępniany wraz z drukiem oferty.
[2]
III.Termin i miejsce składania ofert.
1.Termin składania ofert – 01.12.2003 r. do godz. 09.00
2.Termin otwarcia ofert – 01.12.2003 r. o godz. 09.30
3.Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Nowego Sącza ul. Rynek 1 – pok. nr 9, 33-300 Nowy
Sącz.
4.Miejsce otwarcia ofert – Urząd Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1 – pok. nr 22, 33-300 Nowy
Sącz.
VI.Informacja końcowe.
1.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia organizatora przetargu oraz wszelkich
dokumentów i informacji udziela Pan Paweł Szczurek – Wydział Organizacji, Kadr i Obsługi Urzędu
Miasta Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443-53-08 wew. 265, od
poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

2.Organizator przetargu powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania
wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznym dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej: www.nowysacz.pl
3.Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem, w
którym organizator przetargu określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu
oferent, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez
organizatora przetargu.

Zatwierdził:

...............................................................

(podpis i pieczęć)
Dnia: ........................ 2003 r.

