
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  

 

1. Dom Pomocy Społecznej  

    w Krzyżanowicach 217 

    27-100 Iłża 

    woj. mazowieckie 

Osoba upoważniona do kontaktu                                tel. 
Postuła Szymon                                                          048 616 37 46 
e-mal: dpomocy@kki.pl 
www.dompomocy.kki.pl  
            
2. Rodzaj zamówienia:  roboty budowlane 
 
3. Tryb postępowania:  Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego jest prowadzone na podstawie 
przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. ,Nr 82. poz. 560 z 
późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust 8(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 
19.12.2007r.) na podstawie art. 39 ustawy. 
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:   Wykonanie systemu oddymiania  klatek schodowych: 
* wydzielenie pożarowe, 
* oddymianie  klatek schodowych 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 
 
5. Kryterium oceny ofert:  CENA 100%    

5.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Oferenta na formularzu kosztorysu ofertowego stanowiącym 
załącznik niniejszej dokumentacji przetargowej. 

5.2. Cena winna być wyrażona w złotych polskich. 
5.3. Ceny jednostkowe określone przez Oferenta w ofercie zostaną określone na okres ważności umowy i 

nie będą podlegały zmianom. 
5.4. Ceny wszystkich pozycji w ofercie powinny zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez 

Oferenta. 
    - Przy ocenie ceny będzie brany pod uwagę  stosunek ceny najniższej 100pkt zgłoszonej w  
       przetargu  do ceny oferowanej przez poszczególnych oferentów liczona matematycznie. 
6. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia  tych warunków : 
1. 6.1  O udzielenie zamówienia w obrocie mogą ubiegać się oferenci mający prawo występowania w obrocie 

prawnym i spełniającym niżej podane warunki zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp 
 

- Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1,2 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
- Sytuacja finansowa umożliwia wykonanie dostawy, 
- Posiadają doświadczenie w wykonywaniu dostaw o charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem 

zamówienia. 
6.2  Opis sposobu dokonania  oceny spełnienia warunków  udziału w postępowaniu: 
        (Zamawiający oceni spełnienie  ww. warunków wg formuły „ spełnia – nie spełnia” na   
        podstawie  załączonego do oferty oświadczenia załącznik nr 2 SIWZ) 
 
7. Termin składania ofert: 26 lipca  2010 ROK DO GODZ. 11.00 
 
8. Miejsce składania ofert: SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO, POKÓJ NR 3 
 
9. Termin otwarcia ofert: 26 lipca  2010 ROK o GODZ. 11.30 
 
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zamawiający żąda od wykonawcy zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”. 

11.Termin wykonania zamówienia od dnia 01września 2010 r. do 25 październik.2010 r. 
12.Termin związania z ofertą 30 dni. 
 
13.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i powiadomi o terminie i miejscu  
     podpisania umowy nie wcześniej  jak  7 dni od daty  zawiadomienia oferentów. 
 
 


