
oGŁoSZENIE

Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego w ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska
26A zaptasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych jak nizej

montaŻ drabinek gimnastycznych z zaczepami do montowania o wymiarach 180cm
x wysokość 300 cm - 11szt
montaŻ siatek z polipropylenu o oczkach 4,5 cm x 4,5 cm + linki napinające wraz
z osprzętemnapinającym 532,53 m2

montaŻ konstrukcji wsporczej Z rury stalowej 88,9 x 3 cm wTaz zę wspornikami
i blachami montażowymi 75 mb
montaŻ folii antyrvłamaniowej zabezpieczającej przeszklenia drzwiowe 12,98 m2,
montaz koszy do gry w koszykÓwkę _ Zkpl.

Wymagany termin rcalizacji zamówienia:
Zadanie należy wykonaó do dnia: 18 sierpnia 2015 roku.

oferty mogą składać osoby, które posiadają odpowiednie uprawnienia zawodowe oruz mĄą
zarejestrowaną dziaŁalnośó gospodarczą. ofertę zawietĄącą: nazwę firmy, nr telefonu, adres
e-mail, proponowanąŁączną cenę (cenę zawierającą składowe cęny Za roboty) oraz numery:
REGON, NIP, a takze decyzje o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej naleŻy
składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

WYKONANIE ROBÓT w BUDYNKU CKU
PRZY ULICY SANDOMIERSKIEJ 26A
w oSTRowCU ŚwryrorRZYSKIM

w terminie do 30.06.2015 r. do godziny 10:00 w sekretariacie budynku Centrum Kształcenia
Ustawicznego, ulica Sandomierska 264' Ż7 - 400 ostrowiec Świętokrzyski.
W przypadku przesłania oferty za pośrednictwem poczty prosimy ofertę kięrować na adres:
Centrum Kształcęnia Ustawicznego, ulica Sandomierska 26A, 27 400 ostrowiec
Swiętokrzyski.

oferowana celn^za wykonanie zamówienia podlega negocjacjom w dół.

Wartośó zamówięnia objętego niniejszym ogłoszeniem nie może przekroczyó kwoty 30.000
EURO netto. oferly o wartości powyżej 30.000 EURO (wg Rozporuądzenia Prezesa Rady
Ministrów zdnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro
stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych) oraz zŁożone po
terminie nie będą rozpatrywane.

otwarcie ofert i rokowania z oferentami mające na celu wybór najkorzystniejszej oferty
zostaną przeprowadzone 30.06.2015 r. o godzinie 11:00 w budynku Centrum Kształcenia
Ustawicznego, ulica Sandomierska 264, 27 - 400 ostrowiec Swiętokrzyski.
Zamawiający zastrzega możliwość niewybrania Żadnej oferty, jeŻeli cena za wykonanie
zamówienia uzyskana w trakcię rokowań przehoczy kwotę, jaką zamawiający moze
przeznaczyć na sfinansowanie zamowienia.
Szczegółowe informacj ę można uzyskaó pod numerami telefonów 41 26 72 185,
41 26s-34-67.


