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 O G Ł O S Z E N I E 
 

Przetarg nieograniczony – roboty budowlane: 
„Budowa Podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 

                 w Zespole Szkół   Budowlanych w Braniewie” 

 

 
CPV: 45.31.31.00-5, 45.26.22.10-6 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego:        
 

Zamawiającym jest Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, z siedzibą:      

      Zespól Szkół Budowlanych w Braniewie, ul Wiejska 2, 14-500 Braniewo 

tel. (55)2432350, fax (55) 2432350 e-mail: zsbrobert@zsb.iq.pl,  

adres strony internetowej: www.zsb.iq.pl 

  

2. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29.01.2004r.- Prawo 

Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

 

 

3.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: 

 

www.zsb.iq.pl 
 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem inf. o możliwości 

składania ofert częściowych.  

Przedmiotem zamówienia jest: 

Budowa podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Budowlanych w 

Braniewie 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej.  

 
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania oferty wariantowej. 

 

6. Termin wykonania zamówienia:   

 
Termin wykonania i realizacji zamówienia:  do 25 lipiec 2013r. 

  

 

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych 

warunków: 

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 



1) spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy  prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 

b)  posiadania wiedzy i doświadczenia,  

c)  sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp. 

3) zapoznali się ze SIWZ i przyjmują jej wymogi. 

4)złożyli ofertę cenową wraz z kosztorysem ofertowym z ceną brutto i ceną netto. 

 

W ocenie spełnienia warunków będą brane pod uwagę wymogi określone w SIWZ. 

Ocena spełnienia w/w warunków  dokonana zostanie zgodnie z formułą  „spełnia - nie spełnia" w 

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów  

musi wynikać  jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnia.   

 
8. Informacja o wadium: 

 

 nie obowiązuje 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

 

1. Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie posługiwał się następującymi 

kryteriami: 

 1) kryteria cenowe o sumie wag równej  100% (jedynym kryterium będzie cena brutto).  

Maksymalną ilość punktów (100pkt.) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto. Pozostałe oferty zostaną 

sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który spełni wymogi SIWZ i złoży ofertę na 

wykonanie przedmiotu zamówienia, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów według 

poniższego wzoru: 

                   Cena najniższej oferty 

                     K   = ---------------------------     x 100  

                               Cenę badanej oferty 

 
 K – współczynnik oceny oferty, liczony z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku   

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

 
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w siedzibie zamawiającego, pokój nr 123 (sekretariat) 

lub przesyłając pocztą, na adres zamawiającego do dnia 29.04.2013r. do godz. 09:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia  29.04.2013r. o godz. 09:10 
 
w siedzibie zamawiającego, pok. nr 123. 

 

11. Termin związania ofertą:  

 
30 dni. 

 



12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej. 
 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 

 

13.Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

 
Nie przewidziano zmiany umowy. 

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

elektronicznej. 

Zamawiający nie przewiduje wyboru ofert z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. 

 
Zamawiający  nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 

       

 

 

 ZATWIERDZAM 


