
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
powyżej 14.000 Euro a poniżej wartości określonych w art. 11 ust. 8

Gmina Chełm Śląski 

41-403 Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, woj. śląskie, pow. bieruńsko-lędziński,      
tel. 032/ 225-75-03, fax 032/ 225-75-04 wewn. 43,  www.chelmsl.pl, e-mail: ugchelmsl@poczta.fm, 

ogłasza przetarg nieogran  iczony na:  

Wykonanie instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy

 w Che mie l skim przy ul. Konarskiego 2.ł Ś ą

Nie dopuszcza się składania oferty  wariantowej i częściowej.

Termin realizacji (pożądany) - do 29.02.2008 r.     Wadium – nie dotyczy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:  cena (koszt) - 100% 

➢ Specyfikację istotnych  warunków zamówienia   (cena: 100,00 zł) można odebrać w siedzibie 
zamawiającego,  pok.:  308,  płatność  gotówką  w  kasie  Urzędu  lub  przelewem  na  rachunek 
Urzędu Gminy: 16 1060 0076 0000 3200 0036 9793 z dopiskiem „Zakup SIWZ na wykonanie 
instalacji klimatyzacji” – Chełm Śląski“

➢ Uprawnieni do kontaktów z oferentami  
- Leszek Maciejowski – Zastępca Wójta Gminy Chełm Śląski, 
- Ewa Rzepka-Kulik – Podinspektor Referatu Gospodarki Gminnej

     e-mail: ugchelmsl@poczta.fm, tel. 032/ 225-75-03,  032/ 225-75-40, fax 032/ 225-75-04, pok. 
201, w godz. pracy Urzędu: poniedziałki 7:30-15:30, wtorki 9:00-17:00, środy, czwartki, 

piątki 7:30-15:30.

➢ Termin związania ofertą:   30 dni.

➢ Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. 201.  Termin    składania ofert  upływa   
dnia   24  .12.2007 o godzinie 08:30  . 

➢ Otwarcie ofert nastąpi dnia  24.12.2007 o godzinie 09  :00   w siedzibie zamawiającego, pok. 008

➢ Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych   
warunków:

W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą brać udział wykonawcy, którzy:
a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie  podlegają  wykluczeniu  z  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  w  trybie  art.  24 

Prawo Zamówień Publicznych
e) jeżeli oferta wykonawców którzy ubiegali się wspólnie o udzielenie zamówienia zostanie 



wybrana to zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego ,umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

f) ponadto  wszyscy  wykonawcy muszą  złożyć   oświadczenia  wymagane w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia.

Wójt Gminy Chełm Śląski
mgr inż. Stanisław Jagoda

– Data wywieszenia ogłoszenia: 03.12.2007r.

– Data zdjęcia ogłoszenia:.................


