
                                

 

Giżyckie Centrum Kultury 

ul. Konarskiego 8,  

11-500 Giżycko 

  ogłasza przetarg pisemny w postępowaniu o udzielenie zamówienia    

na wykonanie:  

Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową przyłącza w budynku 

Giżyckiego Centrum Kultury 

w ramach zadania Przebudowa budynku Giżyckiego Centrum Kultury 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: Wymiana istniejącej instalacji c.o. wraz z rozbudową polegająca na: 

- przebudowa przyłącza C.O.  

- wykonanie nowej instalacji w piwnicy 

- remont istniejącej instalacji C.O. (wymiana grzejników oraz rur) 

- doprowadzenie pionu do centrali wentylacyjnej,  

- transport materiałów rozbiórkowych we wskazane miejsce przez Zamawiającego (załadunek, transport, 

wyładunek) w tym także już rozebranych elementów instalacji c.o. 

- demontaż i ponowny montaż grzejników na czas prowadzenia robót budowlanych wykańczających wraz 

zabezpieczeniem,  

Szczegółowe warunki i wymagania zamówienia określa Dokumentacja Przetargowa  

2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 

        2.1 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podpisał umowę w ciągu 3 dni od daty ostatecznego  

rozstrzygnięcia przetargu.  

        2.2 Termin wykonania zamówienia: - 30 dni od dnia podpisania Umowy,  

3 TERMIN SKŁADANIA OFERT  

3.1. Termin składania ofert upływa dnia 28.10.2016 r. o godz. 10 00. 

3.2. Osoba upoważniona do kontaktów z Wykonawcami: 

Marta Dąbrowska     -         Dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury  

                           ul. Sikorskiego 3c, 11-500 Giżycko  

                           tel.  (87) 428 16 37 

                                                e-mail: marta.dabrowska@gck.gizycko.pl 

 

Sebastian Pyzalski       -         Gł. Specjalista Wydziału Planowania i Inwestycji 

Urzędu Miejskiego w Giżycku 

 tel. 87 73 24 120,  

       e-mail:  sebastian.pyzalski@gizycko.pl  

 

4. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 

Kryteria oceny i wyboru oferty: cena 100 % 

5. INNE POSTANOWIENIA 

    Zamawiający zastrzega prawo do: 

a) swobodnego wyboru ofert w ramach kryteriów przetargowych lub uznania, że przetarg nie dał rezultatu. 

b) odwołania przetargu, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie, 
c) zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru oferty,  

d) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu, 

e) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od Wykonawców na każdym etapie przetargu, 

f) wyłącznej interpretacji zapisów ogłoszenia, jak również jego załączników.  

 

Dokumentację Przetargową należy pobrać ze strony internetowej  www.bip.gizycko.pl  
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