Ogłoszenie o zamówieniu
Zamawiający:
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
ul. Brodnicka 1 87-410 Kowalewo Pom.
tel/fax 56 684-15-17
e-mail:zaklad@poczta.onet.pl

Tryb udzielenia zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o
wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest :
Sukcesywna dostawa materiałów malarskich oraz innych materiałów budowlanych
Wspólny Słownik Zamówień
39224210 – 3 -Pędzle malarskie: ławkowiec 200 szt.10 , tapetowy 110 szt.10, pierścieniowy fi 3055 szt.60, płaski 50,60,80mm szt.20, kaloryferowy 30-60mm.szt.40, chlapacz szt.10, wałek z gąbki
80,120,160mm szt.30, wałek Miś 160mm szt.10, wałek sznurkowy 180szt.10.
44810000 -1 - Farby: emulsyjna biała wewnętrzna 290l.,emulsyjna biała uniwersalna
480l.,emulsyjna biała zewnętrzna 430l.,olejna nawierzchniowa 720l.,miniowa 30l., chlorokauczukowa
70l.,biala do ścian i sufitów na plamy i zacieki 20l.,
44820000 – 4- Lakiery: Capon 60l.,Domalux 35., Lakiero-bejca 4l.,
44111800 – 9 – Zaprawa murarska 300kg., zaprawa tynkarska 375kg., tynk maszynowy MP75
4500kg,
44174000 – 0 – folia malarska 4x5 szt.50, folia budowlana czarna 0,2-0,25mm.200m 2
44831300 – 7 – kit szklarski 10kg., kit miniowy 10kg.,
44921100 – 3 – gips szpachlowy 20kg.,gips budowlany 20g., gładź gipsowa do stosowana wewnątrz
2500g., gładź gipsowa do stosowania na zewnątrz 250kg.
44832000 -1 – rozpuszczalnik uniwersalny 200l., rozpuszczalnik 10l.,
44190000-1 Różne materiały budowlane : Pigment BUD-MAX 100l., Fuga 135kg.,klej do płytek
szt.6000, klej do płyt gipsowo-kartonowych 200kg, klej do przyklejania styropianu do betonu 2500,
klej do wklejania siatki na styropian 2500kg.,papa termozgrzewalna 800m 2 ,izolacyjna-400m2
,nawierzchniowa asfaltowa 800m2, płyty kartonowo-gipsowe. 9,5mm., 12,5mm.,szt.75, środek do
zmywania betonu 10l., środek przeciwwilgociowy 5l. szt.15 ,listwa liniowa narożna 2,5mm. Szt.50,
siatka na rysy wąska 10szt.,siatka z włókna szklanego 1000m 2 ,Paca styropianowa 35szt., paca stalowa
szt.15, wiadro budowlane 10L szt.10, mieszadło do kleju szt.5.szczotka smołowiec szt.20, szpachel
szt.40, taśma malarska 10szt.,papier ścierny szt.400,
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia znajduje się do odbioru w siedzibie zakładu przy ul.
Brodnickiej 1 w Kowalewie Pom. w pokoju Głównego Księgowego oraz na stronie internetowej :
www.kowalewopomorskie.ornet.pl
Osobą upoważnioną ze strony zamawiającego do kontaktu z oferentami jest Kierownik działu
technicznego p.Wiesław Jaworski tel. 56 684-15-17
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin wykonania zamówienia : kwiecień 2010 – 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu :
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące
- posiadania uprawnień do wykonywania działalności w zakresie objętym przetargiem
- posiadania wiedzy i doświadczenia,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
Warunki udziału w postępowaniu spełnią wykonawcy, którzy złożą wymagane dokumenty tj.

- oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki , o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, stanowiące
załącznik nr 2 do SIWZ
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena.
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Kowalewie Pom. ul. Brodnicka 1 do dnia 22-04-2010 r. do godz. 10.00
Koperta winna być oznaczona „ Sukcesywna dostawa materiałów malarskich oraz innych materiałów
budowlanych „ .Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22-04-2010 r. o godz. 10.15 w pokoju Prezesa ZGKiM
Termin związania ofertą – 30 dni.
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej ofert z zachowaniem aukcji elektronicznej.
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

