Łobez, dnia 30 sierpnia 2004
OA.MO. 3343-11/04

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2004r. Nr 19, poz. 177)
ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie adaptacji pomieszczenia konserwatora na klasę lekcyjną w Zespole Szkół
im. T. Kościuszki w Łobzie
Zamawiający: Zarząd Powiatu w Łobzie, ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez
tel. (091)39 76 099, fax. ( 091) 39 75 603, e-mail: lobez@hot.pl
Tryb zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości do 60 000 EUR zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177 Prawo zamówień publicznych, zgodnie
z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków
zamówienia można odebrać osobiście w Starostwie Powiatowym w Łobzie przy ul. Konopnickiej 41, pokój nr 35
w godzinach od 7³º do 15³º lub za zaliczeniem pocztowym. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest bezpłatna.
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji pomieszczenia konserwatora na klasę lekcyjną w Zespole Szkół
im. T. Kościuszki w Łobzie
Lokalizacja realizacji zamówienia: Zespół Szkół w Łobzie im. T. Kościuszki, ul. Niepodległości 54, 73-150 Łobez
Lp.
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Podst.
KNR 4-01 0701-05
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KNR 4-01 0626-01
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KNR 4-01 0354-05
KNR 4-01 0349-02
KNR 4-01 0304-04
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KNR 4-04 0603-07
KNR 2-02 1101-01
KNR 2-02 1102-02
KNR 0-19 1023-04
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KNR 0-19 1023-12
KNR 2-02 1112-01
KNR 2-02 0803-02
KNR 2-02 1505-03

14
15
16
17

KNR 2-02 0815-03
KNR 2-02 1113-08
KNR-W 4-02 0506-03
KNR INS-TAL 030106
KNR-W 2-15 0418-07
KNR-W 2-15 0429-05
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19

Opis i wyliczenie
j.m
Odbicie tynków wewn. z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
m²
o pow. odbicia ponad 5 m²
Odgrzybianie wgłębne murów
otw.
Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow. ponad 2 m²
Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowej
cegłami
Burzenie podłoża z betonu o grub. 10-15 cm przy użyciu młotów pneumatycznych
Podkłady betonowe na podł. gruntowym
Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko
Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0
m²
Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia
Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe
Tynki wewn. zwykłe kat.II wykon. ręcznie na ścianach i słupach
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – podłoży
gipsowych z gruntowaniem
Wewn. gładzie gipsowe jednowarstw. na ścianach
Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne drewniane
Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 25 mm
Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr. Zew. 28 mm ( grub. ścianki 1,5 mm ) na
ścianach ( lutowanie twarde )
Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1 600 mm
Rury przyłączne miedziane o śr. zewn. 18 mm do grzejników
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Termin wykonania zamówienia: od podpisania umowy 20 dni
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń
i dokumentów wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
Wadium nie będzie wymagane
Kryterium oceny ofert i jego znaczenie: cena – 100 %
Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Łobzie, ul. Konopnickiej 41,
pokój 35. Termin składania ofert upływa 14 września 2004 r. o godz. 10,00. Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2004 r.
o godz. 10,30.
Termin związania ofertą: Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni

