
Szydłowiec, dnia 09.01.2008 r. 

ON-343-3/2008 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 

Przedmiot zamówienia: 
 

Remont siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szydłowcu 
 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego. 
 

Zarząd Powiatu w Szydłowcu 
26-500 Szydłowiec, Pl. M. Konopnickiej 7  
strona internetowa : www.szydlowiecpowiat.pl

2) Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony. 
 
3) Adres strony internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.szydlowiecpowiat.pl

4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 
o możliwości składania ofert częściowych 

 
Przedmiotem zamówienia jest remont siedziby Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Szydłowcu przy ul. Kościuszki 185. 
 

Szczegółowy zakres prac określają kosztorysy budowlane ślepe stanowiące załączniki od nr 3 
do nr 10 do SIWZ. 

Przedmiot zamówienia posiada kod CPV – 45453000-7 – roboty remontowe i renowacyjne. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

 
6) Termin wykonania zamówienia:

do 31 marca 2008 r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków. 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu 

na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i spełniają warunki określone 
w SIWZ.  
 
8) Informacja na temat wadium. 

Nie wymaga się wniesienia wadium 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

 
Cena – 100 % 



Do porównania  i oceny ofert w kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór:  

An = najniższa cena oferty brutto / cena brutto  oferty badanej x 100% 

10) Miejsce i termin składania ofert. 

Oferty należy składać w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, pl. M. Konopnickiej 7 
sekretariat do dnia 30 stycznia 2008 roku do godziny 1000. Oferty otrzymane przez Zamawiającego po 
terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania po upływie terminu 
przewidzianego na wniesienie protestu.  

Cześć jawna przetargu odbędzie 30 stycznia 2008 roku o godzinie 1015 w siedzibie 
Zamawiającego – sala konferencyjna 
 

11) Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert. 

12) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

 
13) Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja. 

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

______________________________________ 

Podpis osoby uprawnionej  

 


