
Znak: RF 7111/3/P/2010 Rymanów 2010.07.30

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

 1.  Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Rymanów ul. Mitkowskiego 14a , 38-480 Rymanów 
tel. 013 43 55 006, Fax 013 43 55 756
REGON 370440590, NIP 6842377352
powiat: krośnieński, województwo: podkarpackie, kraj: Polska 
www.rymanow.pl, e-mail: gmina@rymanow.pl

 2.  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony prowadzony w oparciu o ustawę 
Prawo zamówień publicznych.

 3.  Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.rymanow.pl     ogłoszenia /przetargi 

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
 inspektor Janusz Małopolski tel.013 43 57 952

 4. Określenie przedmiotu oraz zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości 
składania ofert częściowych: 
 4.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych  w budynku 

mieszkalnym  położonym w Rymanowie przy ul. Rynek 1 o zakresie rzeczowym 
obejmującym:
 a) Wykonanie elewacji budynku wraz z ociepleniem  i ułożeniem kamienia 

elewacyjnego 54,65 m2.
 b) Wykonanie remontu świetlika dachowego 23,10m2 .
 c) Wykonanie remontu kominów na strychu 43,76m2 .
 d) Wykonanie remontu ogniomurów 75,35m2  z wykonaniem obróbek blacharskich 

57,70m2 

 e) Malowanie dachu 362m2 .
 4.2. Kod  wspólnego słownika zamówień CPV 45262690-4 remont starych budynków
 4.3. Szczegółowy zakres rzeczowy  przedstawiony jest  w opisie przedmiotu zamówienia 

-przedmiar.
 4.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:  Zamawiający nie dopuszcza 
składania oferty wariantowej.

 6. Termin wykonania zamówienia: 
rozpoczęcie robót  po zawarciu umowy
zakończenie 31.10.2010r.

 7. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania  oceny spełniania tych 
warunków;o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki 
art. 22 ust.1 uPzp  i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 uPzp.

 8. Informację  na temat wadium:  Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Oferty będą oceniane na podstawie ceny 100%.
 10.Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Rymanowie  ul. Mitkowskiego 14a   Sekretariat pokój 

nr 11.
w terminie  do dnia 13.08.2010r., do godz. 1000

Otwarcie ofert i odczytanie cen  nastąpi w Urzędzie Gminy w Rymanowie Pokój nr 8,
dnia 13.08.2010r, o godz. 1015 .
 11.Termin związania ofertą: Oferent będzie związany ofertą  przez 30dni od daty upływu 

terminu składania ofert.
 12.Informację o przewidywanych zamówieniach uzupełniających: Zamawiający nie 

przewiduje  udzielenia zamówień uzupełniających. 
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