Głogówek, dnia 7 czerwca 2016r.
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BURMISTRZ GŁOGÓWKA
ZAPRASZA

do złożenia propozycji cenowej na zadanie o wartości poniżej 30 000 euro
Rozbudowa budynku OSP w Mochowie
1. Zamawiający
Gmina Głogówek, ul Rynek 1, 48-250 Głogówek.
2.

Przedmiot zamówienia obejmuje rozbudowę budynku OSP w Mochowie.
1) rozbudowa i nadbudowa budynku o pow. 169,35m²,
2) wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
3) wykonanie instalacji elektrycznej,
4) wykonanie instalacji wod-kan,
5) wykonanie robót wykończeniowych.
Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 6 projekt budowlany oraz
nr 7 przedmiar robót.

3. Termin wykonania zamówienia:
Do 31.10.2016r.
4. Miejsce i termin składania ofert:
Propozycję cenową należy składać w Urzędzie Miejskim w Głogówku, 48-250 Głogówek, w terminie do
dnia 16.06.2016r do godz. 10:00, otwarcie nastąpi w dniu 16.06.2016r. o 10:15 w siedzibie
zamawiającego w sali konferencyjnej II piętro.
Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz napis:
Oferta na: Rozbudowa budynku OSP w Mochowie.
5. Osobami uprawnionymi do kontaktu są:
Ginter Cibis tel. 77 40 69 928
Dawid Bojdo tel. 77 40 69 915
6. Wymagane dokumenty;
1) propozycja cenowa – załącznik nr 1,
2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu załącznik nr 2,
3) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach kierowników robót załącznik nr 3, stwierdzające
posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami:
a) konstrukcyjno-budowlanymi; posiadający min. 3 letnie doświadczenie w kierowaniu robotami
budowlanymi oraz zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa,
b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń elektrycznych posiadający uprawnienia
budowlane stosowne do rodzaju robot i pełnionej funkcji oraz zrzeszony we właściwej Izbie
Inżynierów Budownictwa,
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5)
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c) instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych
posiadający uprawnienia budowlane stosowne do rodzaju robot i pełnionej funkcji oraz
zrzeszony we właściwej Izbie Inżynierów Budownictwa.
aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
wykaz wykonanych w ciągu ostatnich pięciu lat robót budowlanych załącznik nr 4 –
potwierdzający posiadanie wiedzy i doświadczenia, tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej tj. przebudowa, rozbudowa lub budowa co najmniej jednego
budynku o użyteczności publicznej o wartości co najmniej 50 000,00zł,
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca
nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
ofert,
kosztorys ofertowy wykonany na podstawie załączonego przedmiaru oraz projektu budowlanego.

W załączeniu;
1. wzór druku propozycji cenowej,
2. oświadczenie o spełnianiu warunków w postępowaniu,
3. wzór oświadczenia o posiadanych kwalifikacjach,
4. wykaz robót,
5. projekt umowy,
6. projekt budowlany,
7. przedmiar robót.
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