Radom dn. 12.10.2010r

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Cech Rzemiosł RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17,
ogłasza przetarg ofertowy nieograniczony dwuetapowy na roboty
budowlane:
1. Przedmiotem przetargu jest demontaŜ płyt marmurowych z elewacji
budynku - Nowy Dom Rzemiosła, usytuowanego w Radomiu przy
ul.Kilińskiego 15 / 17.
2. Zakres robót objętych przetargiem.
- zdjęcie płyt marmurowych ( ostroŜnie )
- obcięcie kotew.
- wykonanie czasowych podokienników
odwiezienie i złoŜenie materiałów z rozbiórki w wyznaczone
miejsce ok. 20 km od Radomia.
3. Wymagany termin zakończenia robót

20. XII.2010 r

4. Oferty naleŜy składać w kopertach zalakowanych w Biurze Cechu
Rzemiosł RóŜnych w Radomiu, ul. Kilińskiego 15/17, pok. 110,
w terminie do dnia 28 października 2010r, do godz. 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.X.2010 godz.12.30
5.

Kryterium wyboru oferty: 80% cena , 20% termin wykonania.

6. Wymagane dokumenty, jakie powinien przedłoŜyć oferent;
- oferta cenowa zawierająca ceny brutto, wyraŜoną cyfrowo i słownie
- wpis do ewidencji działalności gospodarczej, lub wyciąg
z KRS (aktualne )
- wykaz robót zrealizowanych podobnych wielkością i zakresem,
- przynajmniej jedna robota z referencjami potwierdzającymi,
Ŝe roboty zostały wykonane naleŜycie i w terminie.
- złoŜyć pisemną akceptację treści wzoru umowy (do odebrania w biurze
Cechu) przygotowanej przez zamawiającego , która podpisana zostanie
po rozstrzygnięciu przetargu. Odmowa podpisania umowy o
zaakceptowanej treści, powoduje przepadek wadium wpłaconego przez
wybranego oferenta,
- kserokopia uprawnień budowlanych,
- zaświadczenie o nie zaleganiu składek ZUS, oraz z urzędu

skarbowego,
- uiszczenie wadium w wysokości 2.000,- ( dwa tysiące zł ) na niŜej
wskazany nr konta :
Bank spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu
21911500020011000016290001
7. Uiszczone wadium zostanie niezwłocznie zwrócone wszystkim
wykonawcom po wyborze ofert, zaś Wykonawcy którego oferta
zostanie wybrana, dopiero po podpisaniu umowy.
W przypadku odmowy podpisania umowy, ulega ono zatrzymaniu przez
zamawiającego.
8. Oferta złoŜona po wyŜej podanym terminie , nie będzie
uwzględniona przy wyborze.
9. Wykonawca moŜe wprowadzić zmiany, lub wycofać złoŜoną przez
siebie ofertę przed terminem upływu jej składania.
10. Osobami uprawnionymi do kontaktu z wykonawcami z ramienia
zamawiającego są :
Bernadeta Stanik - K-k Biura Cechu tel. 48/36-211-01,
kom 724 504 781
Wojciechowski Stanisław K-k Administracyjny tel. 48/36-211- 01,
kom 792711570
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu
bez podania przyczyny.

