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FORMULARZ ZP-400  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU  
 
 

Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY:  
 

Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES  

Nazwa: 

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 

Adres pocztowy: 
ul. Partyzantów  4 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Zgorzelec 59-900 dolnośląskie 

Telefon: Fax:  

075 77 52 512 075 77 52 512 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.lo.zgorzelec.org 
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: 

 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Inny, szkoła publiczna 
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
REALIZACJA ZADANIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIO WEJ 
W BUDYNKU LICEUM OGÓLNOKSZTAŁC ĄCEGO W ZGORZELCU   
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

Roboty 
 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 



 

Działania związane z realizacją zadania będą polegać na wymianie stolarki okiennej wraz 

z parapetami oraz stolarki drzwiowej we wskazanych przez Zamawiającego 

pomieszczeniach w budynku Liceum Ogólnokształcącego w Zgorzelcu połoŜonym przy 

ul. Partyzantów 4 w Zgorzelcu. Roboty budowlane obejmują: wymianę istniejących okien 

drewnianych na okna z PVC rozwierane i uchylno-rozwierane czterodzielne 

i sześciodzielne łukowe oraz siedmiodzielne proste, montaŜ parapetów zewnętrznych 

i wewnętrznych, wymianę istniejących drzwi zewnętrznych drewnianych na drzwi 

sosnowe, naprawę tynków na ościeŜach wraz z ich malowaniem, wywiezienie 

zdemontowanej stolarki oraz wszelkich nieczystości powstałych w toku prowadzenia 

prac.  

II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIE Ń (CPV) 

 Słownik główny 

Główny przedmiot 45421000-4 

Dodatkowe przedmioty 25234000-0 

 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej 
 

Nie  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej 
 

Nie  
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA  
 
Data zakończenia 18/08/2008 
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 
EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  
 
III.1) WARUNKI DOTYCZ ĄCE ZAMÓWIENIA  
 
Informacja na temat wadium 
 
nie dotyczy  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU  
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeŜeli 
dotyczy) oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:  
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 
2; spełniający wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 
warunki wymienione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, co potwierdzą 
stosownymi dokumentami określonymi w tej specyfikacji. W szczególności zamawiający 
wymaga złoŜenia dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt  2, (natomiast wykonawcy 
mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
składają dokumenty, o których mowa w §2 ust 1 pkt 1 lit a) oraz dokumentów 



określonych w § 1 ust 2 pkt 1; § 1 ust 3 pkt 3; § 3 ust 1 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe 
Ŝądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być 
składane. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty jedynie 
spośród ofert złoŜonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert 
nie odrzuconych.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 

1) Wypełniony     f o r m u l a r z   o f e r t y  -  Załącznik do siwz. 

2) Podpisane oświadczenie wykonawcy,  Ŝe  n i e    p o d l e g a      wykluczeniu na podstawie 
art. 24 ust. 1 i 2 i spełnia wymogi zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych - Załącznik do siwz. 

3) Wypełnione   k o s z t o r y s y   o f e r t o w e   sporządzone na podstawie opisu 
przedmiotu zamówienia  -  Załączniki do siwz.  

W celu potwierdzenia, Ŝe wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 

działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, zamawiający Ŝąda następujących dokumentów: 

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niŜ 6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez 
wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem 
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający Ŝąda 
następujących dokumentów: 

5) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających 
swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot 
zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 
załączeniem dokumentów potwierdzających, Ŝe roboty te zostały wykonane 
naleŜycie. NaleŜy wykazać realizację przynajmniej trzech robót, o wartości, co 
najmniej 150 000,00 zł kaŜda 

W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku znajdowania się przez wykonawcę 

w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, zamawiający Ŝąda 

następujących dokumentów: 

6) Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
gospodarczej. 

W celu potwierdzenia, Ŝe oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający Ŝąda: 

7) Dokumenty potwierdzające pochodzenie materiałów stosowanych w realizacji 
zadania zgodnie z opisem zamówienia. 

 
SEKCJA IV: PROCEDURA  



 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
 

Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w 
postępowaniu: 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:  

1. Cena - 100.00 
 
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia : 
 
 www.lo.zgorzelec.org 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: 
 
 Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu   
59-900    Zgorzelec,  ul. Partyzantów ,  4,    
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób 
umoŜliwiaj ący przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
nie dotyczy  
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu 
konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania 
ofert, jeŜeli zamawiający przewiduje nagrody: 
 
nie dotyczy  
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
lub ofert:  
 
Data: 29/04/2008   Godzina: 13:00 
 
Miejsce: 



 
Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 

59-900,    Zgorzelec,  ul. Partyzantów ,  4,    
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej:  
 
nie dotyczy  

 


