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Ogłoszenie o przetargu 

 
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wymianę drzwi wewnętrznych II i III 

piętra, wymianę  wykładzin i malowanie w  pomieszczeniach biurowych 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu 

 

 

1. Zamawiający:    Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, 

         adres: 45-052 Opole, ul. Oleska 19a, 

 

2. Tryb udzielania zamówienia:  Przetarg nieograniczony.       

3 Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków 

zamówienia: www.rio.opole.pl  - pozycja menu: Zamówienia publiczne 

4. Opis przedmiotu zamówienia: 

Przez wymianę Zamawiający rozumie dostarczenie, zmontowanie i zainstalowanie 

stolarki drzwiowej wewnętrznej i wykładzin wraz z robotami towarzyszącymi: 

− wykucie ościeżnic ich wywiezienie, osadzenie nowych ościeżnic  z piętnastu 

pomieszczeń biurowych III i II piętra, ( drzwi płytowe, laminowane typu Porta, lub 

równoważne, w kolorze dąb naturalny, ościeżnice drewniane opaskowe typu 

„Porta” lub równoważne w kolorze identycznym jak drzwi - dąb naturalny), 

− malowanie farbą dwóch  szt drzwi, zgodnie z kolorem dostarczonych drzwi, 

− zerwanie starej wykładziny, ułożenie nowej (typu tivoli lub równoważne), 

montowanie listew przyściennych , wywiezienie gruzu, pozostałości z dwóch 

pomieszczeń biurowych, 

− malowanie dwóch pomieszczeń biurowych, ( mycie, przygotowanie podłoża), 

− modernizacja sieci komputerowej w dwóch pomieszczeniach biurowych. 

 

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

8. Termin wykonania zamówienia: do 23 grudnia 2008 r. 

9. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp, warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie 

poniższych warunków: 

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

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem  

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawienie 

pisemnego zobowiązania innych pomiotów do udostępnienia potencjału technicznego i 

osób zdolnych do wykonania zamówienia; 

 c) znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia; 

  d)  nie podleganie wykluczeniu z postępowaniu o udzielenie zamówienia.  



 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie z formułą / spełnia- nie spełnia /, 

na podstawie informacji zawartych w dokumentach, o których mowa w pkt  6 siwz.  

 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu 

potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

− przedłożą oświadczenie o spełnianiu warunków ubiegania się o zamówienie 

publiczne, o których mowa w art. 22 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych 

(wg załącznika nr 2 do siwz), 

− przedłożą aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o 

wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

ofert, 

− przedłożą wykaz wykonanych co najmniej trzech robót budowlanych w okresie 

ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie 

zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, 

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 

stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały 

wykonane należycie. 

10.    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

11. Kryteriami oceny ofert jest cena (95%) oraz okres gwarancji (5 %) 

 

12. Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert: 

− Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu, ul. Oleska 19a, 

− Termin składania ofert: do godz. 9
00
 dnia  19 listopada 2008 r. w 

sekretariacie, pok. nr 1   III p. 

− Termin otwarcia ofert: o godz. 9
15  
w dniu  19 listopada 2008 r. w Sali 

 nr 20 I p. 

13.Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

 

14. Zamawiający nie będzie zawierał umowy ramowej. 

 

15. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów. 

 

16. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem  aukcji 

elektronicznej. 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego oraz zamieszczono na stronie 

internetowej oraz opublikowano na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień 

Publicznych. 


