
PYZDRY: Dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach  

Urząd Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, 
tel. (063) 2768-333, fax (063) 2768-334, e-mail: gmina@pyzdry.pl  

ogłasza przetarg nieograniczony na: 

„Dostawę i montaż wyposażenia sali widowiskowo – sportowej w Pyzdrach” 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia sali widowiskowo – sportowej 
w Pyzdrach 
 
Nomenklatura: Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - 36400000-5 

Termin wykonania zamówienia 01.09.2006 r. - 12.10.2006 r. 

Zamawiający: 

- nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych 

- nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 

- nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

- nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów 

Adres strony internetowej, na której znajduje się SIWZ – bip.pyzdry.pl  

Formularz „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” dostępny na wniosek 

Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 16 w godz. 800 – 1500 u pana Romana 

Ejchorszta. 

Osoba uprawniona do kontaktów: Roman Ejchorszt, tel. (063) 2768-333 wew. 116 w godz. 

800 – 1500 . 

Termin składania ofert – 10.07.2006r. do godz. 800  

Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Miejsce złożenia ofert – Urząd Gminy i Miasta Pyzdry, ul. Taczanowskiego 1, pokój nr 

16. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena – 100% 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 10.07.2006r. o godz. 900 sala 

magistracka. 

Warunki uczestnictwa: 



W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają 

następujące warunki: 

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

Prawo Zamówień Publicznych, 

• spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

• złożą ofertę spełniającą wszystkie wymagania określone w SIWZ. 

Ocena spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy 

zastosowaniu kryterium „spełnia” , „nie spełnia”, oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę 

„spełnia”  natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie 

odrzucona. 

Informacje dodatkowe – obowiązuje forma pisemna porozumiewania się zamawiającego 

i wykonawcy. 

Zamówienie dotyczy projektu / programu finansowego ze środków UE – Zintegrowany 

Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego: 

Priorytet 3. – Rozwój lokalny, Działanie - 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna, 

Poddziałanie – 3.5.1 Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. 

  

• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - plik w formacie PDF 
• SIWZ - opis przedmiotu zamówienia - kosztorys ofertowy - plik w formacie PDF 
• SIWZ - rysunek z opisem technicznym - plik w formacie PDF 
• Załącznik z 30.06.2006r. - treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ - plik PDF 

 


