
Kielce 17 września 2007 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym 
„Rozbudowa kotłowni gazowo – olejowej – Etap II

Klasyfikacja CPV – 28221220-5        
           -45331000-6

1. Zamawiający: Teatr im. Stefana Żeromskiego ,25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 32
tel.041 344 60 48, fax.041 344 47 65  http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/
Osoba upoważniona do kontaktów: Jacek Pomarański,  tel. 0 506 111 296
e-mail: zaopatrzenie@teatr-zeromskiego.com.pl

2. Tryb zamówienia - Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia: http://www.bip.teatr-zeromskiego.com.pl/

4. Przedmiot zamówienia 
 „Rozbudowa kotłowni gazowo – olejowej – Etap II
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych, ani wariantowych. 

5. Termin wykonania zamówienia : 10 listopada 2007 roku.

6. Warunki udziału w postępowaniu
Do udziału w postępowaniu mogą przystąpić wykonawcy, którzy spełniają warunki art. 22 ust.1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo  zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. Nr 164, 
poz.1163 z póź. zm.)
Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp. 
Dołączą oświadczenia o spełnieniu powyższych podpisane przez osoby upoważnione.
Ocena spełniania warunków będzie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów 
załączonych do oferty, szczegółowo wymienionych w SIWZ.
Ocena spełnienia warunków określona będzie na zasadzie: „ spełnia – nie spełnia”.

7. Wadium – nie obowiązuje.

8. Kryteria oceny : Cena – 100 %

9. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem :”Oferta na rozbudowę kotłowni gazowo 
– olejowej – Etap II” w siedzibie Zamawiającego – Teatr im. Stefana Żeromskiego, 25-507 Kielce, 
ul. Sienkiewicza 32, pokój nr. 1 (sekretariat), do dnia 26.09. 2007 roku do godz. 12.00. 
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia i w tym samym miejscu o godz. 13.00.

10. Termin związania ofertą -30 dni kalendarzowych, licząc od daty otwarcia ofert.

11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

12. Dynamiczny system zakupów nie dotyczy niniejszego postępowania.

13. Zamawiający nie będzie dokonywał wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.
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