Kluczbork, dnia 16.03.2015 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA REALIZACJIĘ ZADANIA PN.

”Rozbiórka i wyburzenie byłych budynków produkcyjnych przy
ul. Wołczyńskiej w Kluczborku”

1. Nazwa i adres zamawiającego: Gmina Kluczbork, 46-200 Kluczbork, ul. Katowicka 1
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
Rozbiórka i wyburzenie byłych budynków produkcyjnych przy ul. Wołczyńskiej
w Kluczborku.
Szczegółowy zakres robót oraz sposób ich wykonania określony jest w przedmiarze robót oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla potrzeb
niniejszego zamówienia.
3. Wymagany termin realizacji: 14.04.2015 r.
4. Kody CPV dla przedmiotowego zamówienia:
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków:
1. Dysponują, co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w specjalności budowlanej;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania wyŜej wymienionych warunków:
Ad. 1 Zamawiający uzna, iŜ warunek ten został spełniony, w przypadku, gdy Wykonawca
przedstawi wraz z ofertą wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia
(wyłącznie według wzoru Zamawiającego) zawierający co najmniej jedną osobę posiadającą
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowlanej;
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniŜsza cena - 100%.

7. Oferty wraz z kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego
przedmiaru robót naleŜy składać w terminie do dnia 23.03.2015 r. do godz. 10:00
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku w pok. 135 – sekretariat.
8. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2015 r. o godz. 10:10 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Kluczborku przy ul. Katowickiej 1 w pokoju nr 138.
9. Osobą upowaŜnioną do kontaktu jest: Pan Edward Kłosowski tel. kont. 77 418 27 85

/-/ Jarosław Kielar
Burmistrz Miasta Kluczborka

Załączniki:
1/ Przedmiar robót
2/ Specyfikacja techniczna
3/ Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia.

