OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Nowy
Sącz ul.Iszkowskiego 4 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 opracowania:

Projekt budowlano – wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem
inwestorskim dla inwestycji pn. ”Remont elewacji, remont balkonów ,
remont dachu i stropu budynku położonego przy ul. Batorego 44 w
Nowym Sączu”.
I. Przedmiot przetargu.
1. Wykonanie projektu – wykonawczego branży architektoniczno – budowlanej /5 szt./
2. Sporządzić zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej wg. pierwotnego wyglądu budynku
3. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego /1 szt./ i przedmiarów robót (5 szt.) do
powyższego projektu.
4. Uzgodnienia projektowe wymaganych prawem do wydania pozwolenia na budowę dla
przedmiotowego zakresu rzeczowego robót budowlanych.
5. Uwaga:
W ramach wyceny oferty należy uwzględnić wykonanie innych dodatkowych prac
niezbędnych do zrealizowania przedmiotu przetargu.
Warunki przetargu.
1. Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.
2. Ofertę należy sporządzić ściśle według druku udostępnionego w Sądeckim
Towarzystwie Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. Nowy Sącz , ul. Iszkowskiego 4
3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą
ofertę.
5. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie
opieczętowanej/ kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta – projekt budowlano –
wykonawczy z przedmiarami robót i kosztorysem inwestorskim dla inwestycji pn

”Remont elewacji budynku, remont dachu i stropu budynku położonego przy
ul. Batorego 44 w Nowym Sączu”.
6.Do oferty należy załączyć uprawnienia projektowe do sporządzania projektów w branży
objętej przedmiotem zamówienia.
7. Termin wykonania opracowania – do 15.03.2004 r.
8. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, (cena – 100,00 %).
9. Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni i rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
10. Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana
inna oferta lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
11. Organizator może zamknąć przetarg bez wybrania oferty, gdy żadna ze złożonych
ofert nie odpowiada warunkom przetargu.
12. Wszelkie przyszłe zobowiązania oferenta związane z wykonaniem przedmiotu
przetargu zawiera projekt umowy udostępniany wraz z drukiem oferty.
III. Termin i miejsce składania ofert.
1. Termin składania ofert – 16.02.2004 r. do godz. 10.00

2. Termin otwarcia ofert – 16.02.2004 r. o godz. 11.00
3. Miejsce składania ofert – Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Spółka z .o. o. Nowy Sącz ul.Iszkowskiego 4 .
4.Miejsce otwarcia ofert - Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z
.o. o. Nowy Sącz ul.Iszkowskiego 4 .
IV. Informacja końcowe.
1. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia organizatora przetargu oraz
wszelkie dokumenty i informacje udzielają inż. Grzegorz Borek i Stanisław Saczka –
Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z .o. o. Nowy Sącz
ul.Iszkowskiego 4 . tel. nr 0 18 547 56 85, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 –
14.00.
2. Organizator przetargu powiadomi o wyniku przetargu zamieszczając ogłoszenie w
miejscu publicznie 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.
V. Załącznikami do niniejszej specyfikacji są:
1. Zał. nr 1 - wzór oferty -formularz ofertowy
2. Zał. nr 2 - wzorzec umowy
3. Zał. nr 3 -

Zatwierdził:

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

