
Ogłoszenie o zamówieniu na „Wymianę kotłów olejowych w Zespole Placóek w 

Golotczyźnie06-430 Sońsk ul. Aleksandry Bakowskiej 29.. 

Oznaczenie sprawy: Zp 3.345/1/2019 
 

1. Nazwa i adres zamawiającego 

 

Nazwa      Zespół Placówek w Gołotczyźnie ulica; Aleksandry Bąkowskiej 29 

Kod; miejscowość     06 – 430 Sońsk 

tel; fax                        tel.(023)671-30-76 / fax. (023)671-30-76 

NIP                          

REGON                      141871346 

e-mail:                        sekretariat@zpgolotczyzna.pl 

 

2. Określenie trybu zamówienia 

 

Trybem zamówienia jest przetarg nieograniczony o wartości do 221 000 euro zgodnie z 

ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Pzp  tekst jednolity (Dz.U. z 2018r.poz.1986) 

 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych    

warunków zamówienia: 

 www.zpgolotczyzna.pl 

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji 

o możliwości składania ofert częściowych 

 

1) Wymiana kotłów olejowych w Zespole Placówek w Gołotczyźnie” 

 

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

 

 Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6. Termin wykonania zamówienia. 

 

Termin wykonania zamówienia od 01.07.2019 do 30.08.2019r. 

 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełniania 

tych warunków: 

 

Zamówienie może wykonać podmiot spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i 

niepodlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami– szczegóły w SIWZ pkt. 

5 i 6 

 

8. Informacja na temat wadium: 

 

Zamawiający  żąda wniesienia wadium – szczegóły w SIWZ pkt.8 

 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: zawarte są w punkcie 12 SIWZ 



 

 

10. Miejsce i termin składania ofert: 

 
1) miejsce składania ofert : Zespół Placówek w Dziarnie ul. Aleksandry Bąkowskiej 1            

06-430 Sońsk w pokoju nr. 74 
2) termin składania ofert:  31.05.2019r. godz.10 00 
3) miejsce otwarcia ofert:  Zespół Placówek w Dziarnie pok.73 
4) termin otwarcia ofert: 31.05.2019r. godz. 10 30 

 

11. Termin związania ofertą: 

 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert i 

wynosi 30 dni. 

 

12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: 

 

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 

 

13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 

strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 

dynamicznego systemu zakupów: 

  

Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów. 

 

14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 

prowadzona aukcja elektroniczna: 

 

Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. 

 

15. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: 

 

Zamawiający nie  przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających zgodnie z art. 67 

ust.1 pkt.7 Pzp. 

 

Niniejsze ogłoszenie zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 

nr 546815-N-2019 z dnia 15.05.2019 ; na stronie internetowej Zamawiającego oraz 

na tablicy ogłoszeń. 
                                                                               Golotczyzna dn. 15.05.2019r. 

       Dyrektor 

Zespołu Placówek 

                                                                                           mgr Dariusz Stasiełuk 


