
OGŁOSZENIE 

                                  O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM 

  
Zamawiający :      Dom Kultury „ZAMECZEK” 

                              ul. Słowackiego 23, 25-365 Kielce 

                              Tel. /041/361 39 31 sekretariat 

                              Fax /041/361 39 44 

                              REGON : 260002196,  NIP:657 261 73 31. 

Tryb zamówienia: 
                               Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie  

                              przetargu nieograniczonego  - w oparciu o przepisy ustawy z dnia  

                              29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz.U. z 2004 r. – 

                              tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. nr  223  poz.1655  z późn. zmianami). 

Przedmiot zamówienia : 
                              Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych 

                              remontowych  pomieszczeń i klatki schodowej w budynku  D.K. 

                             „ZAMECZEK” , z materiałów  Wykonawcy. 

 

                              Oznaczenie robót według Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV-kod 

                              Nr 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne). 

                              Podstawowy zakres rzeczowy robót obejmuje: 

                            - modernizacja wielofunkcyjnej sali  klubowej (wykonanie reżyserki  

                             dźwięku i obsługi świateł, montaż klimatyzacji , montaż kotar z atestem, 

                             wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia,  cyklinowanie i  

                             lakierowanie podłogi). 

                           - wymiana drzwi wewnętrznych. 

                           - malowanie pomieszczeń, korytarzy i klatki schodowej. 

                           - wykonanie remontu schodów wewnętrznych i posadzki (wymiana 

                             płytek terrakota ). 

                           - wykonanie innych prac towarzyszących. 

Szczegółowy zakres rzeczowy robót określony jest w załączniku nr 1 do  specyfikacji 

    istotnych warunków zamówienia – przedmiar robót i projekt  aranżacji. 

Sposób uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
                            Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie  

                            internetowej Zamawiającego www.zameczek-kielce.pl  oraz do  

                             pobrania w siedzibie Zamawiającego w budynku DK „Zameczek” 

                            ul.Słowackiego 23,   pokój nr 17 (sekretariat) – specyfikacja jest bezpłatna. 

                                                                                      . 

Termin wykonania zamówienia: 
                             rozpoczęcie – 25.06.2009 r. 

                             zakończenie – 30.09.2009 r. 

Warunki udziału w postępowaniu : 
                             W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki określone 

                             art.22 ust. 1 pkt 1-3 i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art.24  

                             ust.1 pkt 1-9 oraz ust. 2 pkt 1-4 ustawy „Prawo zamówień  publicznych” 

                             a także spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków 

                             zamówienia. 

Możliwość złożenia ofert wariantowych i częściowych 
                             Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert częściowych 

                             Zamawiający nie dopuszcza złożenia ofert wariantowych. 

http://www.zameczek-kielce.pl/


Przeprowadzenie aukcji elektronicznej 
                              Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej po  

                              dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zawarcie umowy ramowej 
                             Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: 
                             Oferty należy składać w terminie do dnia   09.06.2009 do godziny 12.00       

                             w  siedzibie Zamawiającego w budynku DK „Zameczek” przy  

                             ul. Słowackiego 23 pokój nr 17 (sekretariat). 

                             Otwarcie nastąpi w dniu 09.06.2009r.   o godzinie 12.00     w  siedzibie  

                             Zamawiającego w pokoju nr  6   na parterze w D.K. „Zameczek”. 

Wadium: 
                              Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości  3.ooo zł. (słownie 

                              złotych: trzy tysiące).            . 

Kryteria oceny ofert: 
                              Cena 100%. 

Termin związania ofertą: 
                              Termin związania ofertą upływa w dniu  08.07.2009 r.                . 

Miejsce i data opublikowania ogłoszenia o przetargu: 
                             Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym zostanie ogłoszone w Biuletynie 

                             Zamówień Publicznych a następnie zamieszczone na własnej stronie  

                             internetowej www.zameczek-kielce.pl , na stronie Urzędu Miasta : 

                              www.bip.kielce.pl  a także umieszczone na tablicy ogłoszeń 

                              Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym – tablica  

                             ogłoszeń na parterze budynku DK „Zameczek”  , po  ukazaniu się  

                             ogłoszenia w BZP. 

 

http://www.zameczek-kielce.pl/
http://www.bip.kielce.pl/

