Ławnica 15.05.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

1. ZAMAWIAJĄCY (ORGANIZATOR PRZETARGU)
1.1 Nazwa, adres i osoba upoważniona do kontaktów:
Nazwa: RADO Sp. z o.o. Ławnica 240; 39 – 331 Chorzelów
Tel./faks: 0-17 74490000.
Osobą upoważnioną do kontaktów jest: Radosław Rostocki.

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
2.1 Nazwa zamówienia
Budowa hali przemysłowej Nr 6 wraz z częścią socjalną w Ławnicy.
2.2 Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane.
2.3 Określenie przedmiotu zamówienia:
Budowa hali przemysłowej wraz z częścią socjalną na terenie zakładu Zamawiającego w Ławnicy obejmująca w
szczególności:
1) Roboty ziemne.
2) Roboty murarskie i montaż konstrukcji stalowej hali.
3) Roboty budowlano – montażowe (tynki, posadzki, malowanie, stolarka i ślusarka wewnętrzna, itp.),
4) Roboty instalacyjne (elektryczne, sanitarne, wentylacyjne, c.o. itp.).
5) Roboty budowlane – wykooczeniowe.
6) Wykonanie przyłączy zewnętrznych (zalicznikowych): elektrycznego, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
7) Ukształtowanie i zagospodarowanie terenu wokół budynku (drogi, parkingi).
8) Obsługę geodezyjną (wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza)
2.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej – Nie
2.5 Planowany termin wykonania zamówienia – 180 dni od daty zawarcia umowy.

3. INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM
3.1 Informacja na temat wadium.
Wadium nie jest wymagane.
3.2 Warunki udziału w postępowaniu:
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz zasady prowadzenia przetargu określone zostały w Regulaminie
Przetargu Ofertowego dostępnym dla Oferentów do pobrania na stronie internetowej.
3.3 Sposób rozliczenia
Strony umowa obowiązywad będzie cena ryczałtowa.

3.4 Zaliczki
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
4. PROCEDURA
4.1 Tryb udzielenia zamówienia – przetarg zgodnie z przepisami art. 70(1) – 70(5) Kodeksu Cywilnego.
4.2 Kryteria oceny ofert – najniższa cena
4.3 Informacje administracyjne
Dokumenty przetargowe można pobrad: wersję elektroniczną ze strony internetowej Zamawiającego – www.rado.net.pl
lub odebrad osobiście w jego siedzibie w Ławnicy 240, 39 – 331 Chorzelów (Sekretariat).
Termin i miejsce składania ofert – 12.06.2014 r. do godz. 11:20 w siedzibie Organizatora przetargu – Ławnica 240
(Sekretariat).
Termin związania ofertą – 90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert – 12.06.2014 r. o godz. 11:30, w siedzibie Organizatora przetargu – Ławnica 240
(sala konferencyjna).

