
 

Ogłoszenie o zamówieniu,  
którego wartość nie przekracza  
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro 

    Znak sprawy: ZP SALA 2006 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Braci Śniadeckich w Zgorzelcu 
kod, miejscowość, województwo, powiat: 59-900,    Zgorzelec,  dolnośląskie,   zgorzelecki 

ulica, nr domu, nr lokalu:  Partyzantów ,  4,    

numer kierunkowy: 075 tel. 77 52 512  faks 77 52 512  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: http://www.lo.zgorzelec.org/ 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przekazywana jest również wykonawcom na podstawie złożonego wniosku o jej 

przekazanie (przesłanego faksem, e-mailem lub pismem). Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, 

zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania w tej 

samej formie. Formularz można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,  nr lokalu: sekretariat szkoły 

lub za zaliczeniem pocztowym.  

Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na: 
REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ZGORZELCU 
Wspólny Słownik Zamówień - główny przedmiot CPV 45261900-3  

dodatkowe przedmioty 45421000-4 45410000-4 4544210008  

Miejsce realizacji zamówienia: w budynku szkolnym Liceum Ogólnokształcącego położonym przy ul. Partyzantów 4  

w Zgorzelcu 

rodzaj zamówienia: roboty budowlane 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, nie dopuszcza się składania ofert wariantowych,  

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania zamówienia: 
do dnia 11grudnia 2006r - wymagany termin 

 Warunki udziału w postępowaniu oraz 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 złożenia dokumentów wymienionych w § 1 ust. 1 pkt 2 ust. 2 pkt 1, ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 19 maja 2006r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz 

form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Zamawiający dokona oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty 

jedynie spośród ofert złożonych przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania oraz ofert nie odrzuconych 

Wadium  
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium : nie 

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):  cena - 100% 
Miejsce i termin składania ofert: 

a) miejsce składania:   siedziba zamawiającego (nr lokalu): sekretariat szkoły 

b) w terminie do: 06.11.2006    godz. 11:00  

Termin związania ofertą:  
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zawierania umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów  
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.  

 

 

 

 
________________________________ 

imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionej 

 

 

 

pieczęć zamawiającego 


