RZP.341- 75/05

(pieczęć zamawiającego)

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 443 53 08, fax. 443 78 63 NIP:734-001-67-07, REGON: 000640165

ogłosiło w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 88 z dnia 2005.05.06 pod pozycją
nr 20172 przetarg nieograniczony, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych
równowartość kwoty 60 000 euro, w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.)
na:

„Budowę sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 1 – Nowy Sącz ul. Żeromskiego 16”
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć w Urzędzie Miasta Nowego
Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 9 – Biuro Obsługi Mieszkańców, tel. (0-18)
443 53 08, faks.(0-18)443 78 63 lub drogą pocztową za zaliczeniem pocztowym.Cena 42,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest budowa sali gimnastycznej o wymiarach zewnętrznych 36,80 m
x 23,80 m wraz z parterowym zapleczem towarzyszącycm (szatnie, toalety, komunikacje,
bufet) i uzupełniającym dla funkcji sportowej (siłownią). Całość powiązana z istniejącym
budynkiem szkoły poprzez przeszklony łącznik komunikacyjny. Szczegółowy przedmiot
zamówienia określa dokumentacja projektowa - do wglądu w miejscu wskazanym przez
zamawiającego, oraz specyfikacja techniczna i przedmiar robót będące elementem Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia.
Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.21.22.22.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15 sierpnia 2006r.
6. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 50 000,00 zł.
8. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium: cena oferty – 100,00 %
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, adres: Urząd Miasta
Nowego Sącza - Rynek 1, Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9, w terminie do 30.06.2005r.
do godz.11.30
10.Termin związania ofertą wynosi 60 dni.

...................................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

