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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy , ul. Kościelna 3, 73-220 Drawno, woj. 

zachodniopomorskie, Tel. 095 7682031, faks 095 7682031. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.drawno.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. org. administr. samorząd.- Drawieński 

Ośrodek Kultury, ul.Szpitalna 2 - 0957682343. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowej sceny 

mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa 

fabrycznie nowej sceny mobilnej wraz z wyposażeniem plenerowym dla Drawieńskiego 

Ośrodka Kultury w Drawnie. 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.20.00.00-9. 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 

16.11.2009. 

 

 



SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA  

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU 

 Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć 

udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: a) posiadają uprawnienia 

do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadają niezbędną wiedzę i 

doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia, lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do 

udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia; c) 

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.. 

 Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualny 

odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 

działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 

terminu składania ofert; b) zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego oraz 

właściwego organu ZUS lub KRUS, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - 

wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; c) 

pełnomocnictwo do reprezentowania i podpisywania przez osobę upoważniona 

wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów o ile nie wynika to z 

innego złożonego dokumentu, w formie oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; d) oświadczenie ( zawarte jest na 

formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ), że wykonawca 

spełniania warunki określone wart. 22 ust. 1 ustawy. e) formularz ofertowy 

stanowiący Załącznik nr 2 SIWZ; f) parafowane przez Wykonawcę wszystkie strony 

wzoru umowy Załącznik nr 3 SIWZ; g) minimum dwie fotografie (scena mobilna 

złożona gotowa do transportu , scena mobilna rozłożona). h) w przypadku, gdy 

Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, 

winien załączyć do formularza oferty wykaz tych części z podaniem nazw 

proponowanych podwykonawców (wzór formularza wykazu stanowi- załącznik nr 4 

do SIWZ) i) Okresy gwarancyjne dla poszczególnych elementów wyposażenia 

plenerowego (wzór formularza wykazu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) j) referencje 

lub opinie oraz protokoły odbioru w zakresie zrealizowanych w ostatnich 2 latach o 

podobnym charakterze dostaw głównego przedmiotu zamówienia - minimum dwóch.. 

 

 



SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie. 

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.drawno.pl.  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Drawieński 

Ośrodek Kultury Ul. Szpitalna 2 73-220 Drawno tel./fax. 095 768 23 43   

e-mail: dokdrawno@o2.pl. 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 09.11.2009 godzina 12:00, miejsce: Drawieński Ośrodek Kultury Ul. Szpitalna 2 73-

220 Drawno pokój nr 1. 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007 - 2013 ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi. 

 
 


