OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości powyŜej 14 000 euro ,a poniŜej progów unijnych
z dnia 25.11.2009r.
nr sprawy: DPS-2-III-231/2/2009
Dom Pomocy Społecznej Nr 2
97-200 Tomaszów Maz. ul. Jana Pawła II 37
- Tel./fax . 0-44 -724 - 32- 47
- Regon 000678506
- NIP 773-11-92-294
- http://www.dps2.vernet.pl/przetargi.php
- e-mail:dps2@vernet.pl
ogłasza przetarg nieograniczony
na :
dostawę i montaŜ drzwi ognioodpornych
dla Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego pod adresem : www.dps2.vernet.pl/przetargi.php
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŜ drzwi ognioodpornych
w budynku Domu Pomocy Społecznej Nr 2 w Tomaszowie Maz. ul. Jana Pawła II 37
naleŜące do niŜej podanej grupy wg Wspólnego Słownika Zamówień
CPV 44221220-3 Drzwi przeciwpoŜarowe
CPV 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
NaleŜy dołączyć dokument stwierdzający ognioodporność zamontowanych drzwi
certyfikat zgodności.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera :
- załącznik nr 2 do SIWZ - kosztorys ofertowy
- załącznik nr 3 do SIWZ - projekt montaŜu drzwi ognioodpornych
3.Termin realizacji zamówienia : do dnia 23.12.2009r.
4.Warunki ,które muszą spełniać Wykonawcy ubiegający się o zamówienie:
O wykonanie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający wymogi art.22
ust.1 , nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych
z dnia 29.01.2004. z późniejszymi zmianami .
5. Dokumenty ,jakie naleŜy dołączyć do oferty w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału
w postępowaniu:
a/ naleŜy dołączyć pisemne oświadczenie potwierdzające spełnianie wymogów art.22 i art.24
ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 4 i 5
b/ aktualny odpis z właściwego rejestru , jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej
niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
Wymagane wyŜej dokumenty naleŜy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii , która musi być
poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ./
/ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana
wg formuły „spełnia - nie spełnia”/.
6. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej .
7. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania oferty częściowej .
8 . Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej .
9. Zamawiający nie będzie przeprowadzał aukcji elektronicznej .
10. Nie obowiązuje wadium.
11. Zamawiający nie będzie ustanawiać dynamicznego systemu zakupów .
12. Zamawiający Ŝąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia , której wykonanie
powierzy podwykonawcom.
13. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających .
14. Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać w siedzibie Zamawiającego
w pok. nr 2 w godz. od 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku .
15. Oferty naleŜy składać w sekretariacie Domu w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00 w terminie:
do dnia 7.12.2009r . do godz.10.00
16. Otwarcie ofert nastąpi : w dniu 7.12.2009r. o godz.10.30 w siedzibie Zamawiającego.
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17. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami :
p. GraŜyna Klimowicz – Kierownik sekcji gospodarczej
p. Anna Jędrychowicz

- Główna Księgowa

od poniedziałku do piątku w godz.7.00 – 15.00 .
18. Kryteria oceny ofert :
cena - waga 100%
19. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
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