
 Ogłoszenie o zamówieniu 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 
Gmina Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; 
tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22. 

2.  Tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe (na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w Urzędzie Miejskim 
wprowadzonym Zarządzeniem Nr I/26/2018 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 20-06-2018 roku). 

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/. 

4.  Nazwa nadana zamówieniu: Remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich 

5.  Znak sprawy: ZP.271.5.3.2019 

6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest remont fontanny przed Ratuszem w Strzelcach Opolskich polegający na: naprawie niecki, 
renowacji pomnika Myśliwca, wykonaniu instalacji elektrycznej iluminacji oraz naprawie instalacji wodnej, zgodnie z 
dokumentacją techniczną.. 

7.  Termin wykonania zamówienia do 24 maja 2019 roku. 

8.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca spełniający warunki dotyczące: 
(1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów; 
(2) sytuacji ekonomicznej i finansowej;  
(3) zdolności technicznej lub zawodowej.. 
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych 
przepisów.  
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej 
działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 
Sytuacja ekonomiczna i finansowa.  
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 

zapewniającej wykonanie zamówienia. 

Zdolność techniczna lub zawodowa.  
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną zdolność techniczną i 
zawodową zapewniającą prawidłową realizację zamówienia oraz wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał (zakończył) jedną 
lub dwie roboty ogólnobudowlane lub remontowe, o łącznej wartości co najmniej 100 000 zł. 

9.  Informacje na temat wadium: nie jest wymagane. 

10.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: „Cena” - 100 %  

11.  Miejsce i termin składania ofert. 
Oferty można składać w Urzędzie Miejskim, Dział Organizacyjny pokój nr 1 (kancelaria), w terminie do 
dnia 19 lutego 2019 r. do godziny 930  

 
 

 

 
 
 
 

 

  
Zastępca Burmistrza  

Józef Kampa 
 

 


