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Urząd Zamówień Publicznych, Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.portal.uzp.g
ov.pl
, Rzeczpospolita
Polska, Urząd Zamówień Publicznych, Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa,Faks: (022) 45 87
700, Przesyłanie ogłoszeń on-line:
http://www.uzp.gov.pl
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie nieobowiązkowe

Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu
zakupów (DSZ)
Zawarcia umowy ramowej
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.1) Nazwa i adres
Nazwa: Teatr im. WandyAdres:
Siema
Adres pocztowy: Sokoła 7 i 9
Miejscowość: Rzeszów

Kod pocztowy:

Tel.:017 8532001

Faks: 017 8507550

35-010

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeliAdres
posiada):www.teatr-rzeszow.pl
strony internetowej, pod którym do
I.2) Rodzaj zamawiającego

Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa t

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1)Określenie przedmiotu zamówienia

II.1.1) Na
II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
xDostawy

Usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu
Wykonanie
oraz wielkości
przebudowy
lub zakresu
tarasu - zamówienia
zadaszenia nad tarasem budyn
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

GŁÓWNY PRZEDMIOT45000000-7
45212322-9 ROBOTY
-Roboty
451113
BUDO
budo
Dodatkowe przedmioty

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej(jeżeli dotyczy):
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):
II.2) Czas trwania zamówienia lub termin WYKONANIA**

tak
liczba c
tak
nie
tak nie
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SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.2) Warunki Udziału

Inf

Opis warunków udziału w
Wpostępowaniu
ubieganiu się (z
o udzielenie
uwzględnien
za

SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1)TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb u

Przetarg nieograniczony
Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny
Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postę
(przetarg ograniczony,
Liczba wykonawców
negocjacje z ogłoszeniem,

dialog konkurencyjny)
IV. 2) Kryteria OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert***
Najniższa cena
Kryteria

lub
1. CENA

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znacz
2.
3.

IV.2.2) Wykorzystana będzie
tak aukcja
adres strony,
elektroniczna
na której będzie prowadzona:
*** Można nie wypełniać pkt IV. 2.1, jeżeli przewidziano odmienne postanowienia dla
części zamówienia.
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Adres strony inte

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkure
IV.3.4) Termin składaniaData:
wniosków
30 .06.2010
o dopuszczenie
(dd/mm/rrrr)
Miejsce:
do udziału w postępowaniu
Teatr im.
lubWandy
ofert
IV.3.5) Termin związaniaDo:
ofertą
// (dd/mm/rrrr)
lub

okres w dniach:3

IV.3.6) Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna (jeżeli dotyczy):
IV.3.7)Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w l
IV.3.8) Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicz
IV.3.9) Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnyc
IV.3.10) Informacje o liczbie
etap etapów
nr
licytacji elektronicznej i czasie
czas ich
trwania
trwania
etapu
(jeżeli doty
zostaną zakwalifikowani do następnego etapu?
tak
nie
IV.3.11) Termin składania
Data:
wniosków
//
o dopuszczenie
(dd/mm/rrrr)
Miejsce:
do udziału w licytacji elektronicznej
IV.3.12) Termin otwarcia licytacji elektronicznej (jeżeli
Termindotyczy):
zamknięcia licytacji elektroniczne

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/pro
Dyrektor Waldemar Matuszewski ……………………………… imię, nazwisko i podpis
osoby uprawnionej
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ZAŁĄCZNIK I * INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH Część nr

1

1
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

3) Czas trwania lub termin
Okres
wykonania
w miesiącach: lublub
4) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
lub
Kryteria
1. CENA 100%

dniach:

data rozpoczęcia

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znacz
2.
3.

----------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie
części)-----------
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