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ZATWIERDZONE
przez Dyrektora Zespołu Ekonomiczno
Administracyjnego Szkół w Goździe

Józef Drab
17.06.2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe
OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Zamówienia publicznego

SEKCJA I : ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe
Adres pocztowy: ul. Radomska 7
Miejscowość:
Gózd
Kod pocztowy:
26 – 634 Gózd
Województwo:
mazowieckie
Tel.:
48 320 23 57
Faks:
48 320 23 57
Adres strony internetowej zamawiającego : www.bip.gozd.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

SEKCJA II : PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
II.1) OOKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Poprawa stanu naturalnego

i efektywności energetycznej przez zastosowanie systemu solarnego w placówkach szkolnych
Gminy Gózd „
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
II.1.2)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji solarnej pod potrzeby c.w.u. w budynku Publicznej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Goździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Kuczkach Kolonii,
Kłonówku, Podgórze i Małęczynie .
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących zamówienie,
wymagania zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określa specyfikacja istotnych warunków
zamówienia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających : nie
II.1.5) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMOWIEŃ (CPV) : 45330000- 9 ; 09331100-9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej :
nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie
II.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA2)
data zakończenia: 15.08.2010 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 5.000,oo zł
(słownie: pięć tysięcy zł 00/100).

III.2) ZALICZKI

ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa
w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych
oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• 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
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub
usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia
odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Dokument, z którego wynika upoważnianie wykonawcy do podpisania oferty lub pełnomocnictwo
do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.
2.Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2 do SIWZ).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla
wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne : nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia : przetarg nieograniczony
IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: Najniższa cena
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna : nie
IV. 3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy : nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia : www.bip.gozd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd pok. 102
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert :
Data: 02.07.2010 godzina: 09:50
Miejsce: Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Goździe ul. Radomska 7, 26 – 634 Gózd pok. 102
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej : przedmiot zamówienia jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania ” Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej „ objętego programem
- PROW na lata 2007 – 2013
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,
w przypadku
nieprzyznania Śródków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia : nie

Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu :
Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 172066 z dnia 17.06.2010r.
Strona internetowa Zamawiającego – www.bip.gozd.pl dnia 17.06.2010r.
Tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego dnia 17.06.2010r.
.

