
Kamieńsk, dnia 29.07.2015 r. 

 OGŁOSZENIE 

zamówienie poniżej 30 000 euro 
 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację zadania pn. „Wykonanie pokrycie dachu na budynku 
sanitariatów na targowicy w Kamieńsk”  zgodnie z załączonym kosztorysem oraz projektem technicznym. 

Osoby uprawnione do kontaktowania się z oferentami: 
W zakresie spraw formalnych i merytorycznych: Radosław Kępa - tel. 44 681 71 23 wew. 21 pokój nr 21 w godzinach: 
pon., śr., czw. 08:00 ÷ 16:00, wt. 08:00 ÷ 17:00, pt. 08:00 ÷ 15:00. 

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 15.09.2015 r. 

Termin składania ofert: do 12.08.2015 r. 

 

Sposób składania ofert: 

Oferty należy złożyć w terminie do 12.08.2015 r. do godziny  10:00, w podany niżej sposób: 

- w siedzibie zamawiającego w Urzędzie Miejskim w Kamieńsku, ul. Wieluńska 50, pokój nr 9 (sekretariat - parter 
budynku),             

- pocztą lub kurierem na adres: Gmina Kamieńsk, ul. Wieluńska 50, 97-360 Kamieńsk, 

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert 
przedstawione w poniższej tabeli: 

Lp. Nazwa kryterium Waga 

1. Cena 100 % 

Oferta powinna zastać złożona na załączonym formularzu ofertowym: 

- nazwę i adres oferenta, 

- wartość oferty (netto oraz brutto), 

- oferta musi być opatrzona pieczątką firmowa i podpisem oferenta oraz zawierać datę sporządzenia. 

W przypadku gdy Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia w dokumentacji będącej załącznikiem do 
niniejszego ogłoszenia przez wskazanie przykładowych znaków towarowych lub pochodzenia, Wykonawcy 
zobowiązani są do oferowania materiałów/urządzeń określonych w dokumentacji lub o równoważnych parametrach, 
lecz nie gorszych od wskazanych. Wszystkie wskazane z nazwy materiały użyte w Dokumentacji technicznej należy 
rozumieć jako określenie wymaganych parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Materiały równoważne 
muszą być w ofercie wymienione z nazwy, a ciężar udowodnienia zachowania parametrów wymaganych przez 
Zamawiającego leży po stronie składającego ofertę. Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty, dopuszczające 
do stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty budowlane polegające na budowie, 
przebudowie lub remoncie dachów o wartości wykonanych robót nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto każda 

Do oferty należy załączyć wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 

Wykonawca zobowiązany jest wykazać się wykonaniem co najmniej trzech robót o wartości co najmniej 20 000,00 zł 
brutto ka żda polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dachów (Załącznik nr 2); 

 

Uwaga ! 

Zastosowana blachodachówka musi posiadać min. 30-letni okres gwarancji producenta. 

Zastosowany system rynnowy musi posiadać min. 10-letni okres gwarancji producenta. 

Zastosować należy kompletny kominek wentylacyjny nieizolowany z profilowanym przejściem dachowym, 
montowany bezpośrednio na blachodachówce. 

  


