
 

 
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania 

(Biuletyn Zamówień Publicznych,  strona internetowa zamawiającego, tablica ogłoszeń) 

 
 
 
I. Zamawiający 

 
Liceum Ogólnokształcące  Nr X im. Stefanii Sempołowskiej 
51-109 Wrocław,   ul. Piesza  1  
Tel.  071 3252067;  071 3958480  Fax  071 3251991   
Adres strony internetowej    www.lo10.wroc.pl 
e-mail :  lo10@lo10.wroc.pl 

II. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 

III. Przedmiot zamówienia 

1. Rodzaj zamówienia : roboty budowlane   
2. Określenie przedmiotu zamówienia: remont 3 węzłów sanitarnych w segmencie 

dydaktycznym A budynku szkoły 
3. Wspólny Słownik Zamówień CPV : 45000000-7,  45332400-7,  45310000-3 
4. Zakres rzeczowy robót : zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą 

załącznik do SIWZ. 
5. Termin wykonania zamówienia: 05.12.2008 r 
6. Wartość zamówienia : poniżej progu określonego w art. 11 ust.8 ustawy               

Prawo zamówień publicznych 
7. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Sekretariacie  

Zamawiającego pokój C/3 w dni robocze w godzinach od 9:00 do 14:00   
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

IV. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z 
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy, spełnią warunki, o których mowa w 
art. 22 ust. 1-3 ustawy, w tym: 

o posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  

o posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;  
o znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu znajduje się w SIWZ. 

V. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie 

Cena    -    100%.  

Zamawiający wybierze ofertę, która zawiera najniższą wartość brutto całości zamówienia. 

VI. Miejsce i termin składania ofert 

Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami SIWZ, należy złożyć do dnia 25.09.2008 r. do 
godz. 11:00 w siedzibie  Zamawiającego : Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu przy 
ul. Pieszej 1 Sekretariat  pokój Nr C/3  . 



VII. Otwarcie ofert 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 25.09.2008 r. o godz. 11:30  w siedzibie Zamawiającego : 
Liceum Ogólnokształcącego Nr X we Wrocławiu przy ul. Pieszej 1  pokój Nr C/101 ,  

VIII. Termin związania ofertą 

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. 

IX. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium  

X. Informacje o umowie ramowej, ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
oraz aukcji elektronicznej 

Nie przewiduje się. 

XI. Data publikacji w biuletynie UZP -  05.09.2008 r. 

 


