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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

I. Zamawiający
1.1.Oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa: 
Gmina Miejska Dynów

Nazwiska osób upoważnionych do kontaktów: 
Wojciech Barański - sprawy proceduralne 
Zofia Pantoł - sprawy merytoryczne

Adres: ul.
Rynek 2

Kod pocztowy:
36-065 Dynów

Miejscowość:
Dynów

Województwo:
Podkarpackie

Telefon: 0-16 65
21 093

Faks: 0-16 65 21
093

1.2. Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje

Taki jak pkt 1.1.

1.3. Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia

Tak jak w pkt 1.1.

1.4.Adres, na który należy przesłać oferty
Tak jak pkt. 1.1.

II. Przedmiot zamówienia

2.1. Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego

wymiana stolarki drzwiowej wejściowej z korytarza - parter 1 i II piętro w Urzędzie
Miejskim w Dynowie

2.2. Opis przedmiotu zamówienia :
roboty budowlane polegające na wymianie stolarki drzwiowej wewnątrz budynku
Urzędu Miejskiego w Dynowie wraz z niezbędnymi robotami murarskimi

2.3. Miejsce wykonywania robót budowlanych - Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2

2.3.Nie dopuszcza się złożenia ofert częściowych

2.4.Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych

3.   Zakres zamówienia

1)wykucie z muru drzwi o po w 2 m2 szt. 38
2)Podkucie od góry otworu w ścianie na drzwi - m2 11,4
3) Rozebranie progów w drzwiach wejściowych - szt 38
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4) Naprawa posadzki po zdemotowanych progach - miejsce 38
5) Rozebranie listew uszczelniających opaskowych na drzwiach - m 191,9
6) Montaż drzwi wejściowych wewnętrznych PORTA z filunkami w naturalnej okleinie
     - 1m2 - 59,04
7) montaż drzwi wejściowych wewnętrznych PORTA wzmocnionych, z filutkami, w
    naturalnej okleinie - 1 m2 - 3,28
8) przedłożenie wkładki do zamka ze starych drzwi do nowych - szt 38
9) montaż opaski drzwiowej - m - 193,8

10)wykonanie tynków zwykłych wew. kat.III na ościeżach, tynk z zaprawy cementowo-
     wapiennej, ościeża do 25 cm - m 387,6
11)montaż progów drzwiowych - szt. 38

4. Termin wykonania zamówienia

Data rozpoczęcia 2004-04-16
Data zakończenia 2004-04-30

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

3.1.wadium - zamawiający nie wymaga złożenia wadium

3.2.informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do
     oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:

wykonawca do oferty załączy :
-oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
-wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji
  działalności gospodarczej
- wykaz ważniejszych zamówień zrealizowanych w ostatnich trzech łatach przez

wykonawcę tożsamych z przedmiotem zamówienia,
- referencje od zamawiających

IV. Tryby
Tryb udzielania zamówienia - przetarg nieograniczony

V. Kryteria oceny ofert
- najniższa cena

VI. Informacje administracyjne

6.1. Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych
wyjaśnień

Dostępne do   06-07-2004 r.

Cena 25 zł plus 22% podatku VAT

6.2.Termin składania ofert upływa w dniu 07.04. 2004 r. o godz. 8.30

6.3.Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia złożenia oferty
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6.4. Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 07-04-2004 r. Godzina 9.00
Miejsce: Urząd Miejski w Dynowie ul. Rynek 2 - Sala Narad

Data publikacji ogłoszenia na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu
publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego 23.03.2004 r.


