
Gdańsk, dnia 17.10.06 r. 
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: roboty budowlane 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, 80-865 Gdańsk,  

ul. Marynarki Polskiej 134A, woj. pomorskie tel.: (058) 520-70-00 fax (058) 520-70-01  

e-mail: dyrekcja@mops.gda.pl. 

 

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie: 
 

wykonanie robót remontowych w budynku Dziennego Domu Pomocy i Środowiskowego 
Domu Samopomocy przy ul. Wajdeloty 28A w Gdańsku 

 

zakres zamówienia: malowanie ścian i sufitów pomieszczeń, cyklinowanie i lakierowanie 

parkietów, wykonanie obróbek blacharskich. CPV: 45000000-7, 45215510-5, 45261420-4, 

45432114-6, 45442100-8. 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 8,00 zł) można odebrać w siedzibie 

zamawiającego: ul Marynarki Polskiej 134A, 80-865 Gdańsk, w kancelarii (pok. nr 11) lub za 

zaliczeniem pocztowym. 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest SIWZ: www.mops.gda.pl. 

Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk, ul. Wajdeloty 28A 

Termin wykonania zamówienia: do 15-12-2006 r. 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki art. 22 ust. 1 ustawy: 

1. Zrealizowali w ciągu ostatnich pięciu lat (jeżeli okres prowadzenia działalności 

Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie), przynajmniej 3 (trzy) remonty w budynkach 

użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego, każde o wartości brutto nie 

mniejszej niż 50 000 zł i potwierdzą dokumentami, że roboty te zostały wykonane  

z należytą starannością. 

2. Posiadają kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane i przynależącego 

do Izby Inżynierów Budownictwa. 

3. Są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej. 

Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie 

spełnia”, w oparciu o informacje uzyskane z dokumentów i oświadczeń załączonych do 

oferty. 

W prowadzonym postępowaniu Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: CENA waga 100% 

Oferty należy składać w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdańsku,  

ul. Marynarki Polskiej 134A. 

Termin składania ofert upływa dnia 07-11-2006 r. o godz. 10:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 07-11-2006 r. o godz. 10:15 w Sali nr 101 MOPS, adres j.w. 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamiczny system zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 


