OGŁOSZENIE
Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo -Terapeutyczna
mieszczącą się w Gdańsku ul. Abrahama 56 tel. (058) 552-09-11
ogłasza przetarg nieograniczony
na roboty remontowo budowlane
w budynku placówki opiekuńczo-terapeutycznej
1.Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo budowlanych obejmujących
remont pomieszczeń terapeutycznych i magazynowych oraz uzupełnienie oświetlenia
awaryjnego, w zakres którego wchodzą:
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45410000-4 Tynkowanie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45262500-6 Roboty murarskie
45262300-4 Betonowanie
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w niniejszym postępowaniu.

4. Termin wykonania zamówienia:
50 dni od daty podpisania umowy
5. Warunki udziału w postępowaniu
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki art.22 ust.1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) i nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 wyżej cytowanej ustawy oraz spełniają warunki
zawarte w SIWZ.
6. Zamawiający nie wymaga wpłacenia wadium.
7. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium, któremu
przypisano znaczenie:
Cena oferty – 100 %
Wybrana zostanie oferta, w której zaproponowano najniższą cenę.

8. Uprawnionym pracownikiem do kontaktu z oferentami jest p. Alicja PANAS tel. (058) 552-09-11
w godz. 10:00–14:00 (poniedziałek-piątek).
9. Termin składania ofert upływa dnia 28.05.2014 r. do godz.11.30.
10. Miejsce składania ofert: Gdańsk, ul. Abrahama 56, sekretariat
11.Otwarcie ofert nastąpi dnia 28.05.2014 r. roku o godz.12:00.
12. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
13. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu
13.05.2014 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na następującej stronie
internetowej: www.domjkorczaka.com.pl ; Specyfikację można odebrać także osobiście w
siedzibie Zamawiającego w administracji w godz. 10:00–14:00.

