CMENTARZ KOMUNALNY W CZĘSTOCHOWIE
CK.272.3.2011

Częstochowa,22.09.2011
OGŁOSZENIE

o rozpoczęciu postępowania w trybie zamówienia publicznego:
przetarg nieograniczony dla zamówienia o szacunkowej wartości poniżej kwot
określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zamówień publicznych
Cmentarz Komunalny w Częstochowie
ul. Radomska 117
42-210 Częstochowa
www.ck-czestochowa.pl
e-mail:ck@ck-czestochowa.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na:
prefabrykowane betonowe umocnienia i nadbudowy grobów w ilości do: 950 szt. umocnień i 475
szt.
nadbudów,
oraz
10
szt.
prefabrykowanych
umocnień
grobu
o zwiększonej długości – wraz z dostawą.
CPV : 44114200-4 (Produkty betonowe)
Termin wykonania zamówienia: w terminie od 17.10.2011r. do 16.10.2014r.
Termin związania oferta: 30 dni
Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można
w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 1 lub pobrać ze strony www.ck-czestochowa.pl

otrzymać

Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
Edyta Lisek
– zastępca dyrektora tel.34 366 68 73 w godz.800-1600,
Stanisław Nocuń – zaopatrzeniowiec tel.34 366 68 73 w godz. 800-1600
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 1 do dnia 06.10.2011 roku
do godz.1200.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wadium - nie przewiduje się.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art.24 ust. 1 i 2
ustawy jednolity tekst Dz.U. nr 113 z 2010, poz.759 z późniejszymi zmianami, spełniający warunki
i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz art.22 ust.1 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr
1
2

Kryterium
Cena (Koszt)
Rozwiązanie techniczne łączenia ze sobą poszczególnych prefabrykatów
umocnienia grobu i nadbudowy umocnienia grobu oraz łatwość montażu

Częstochowa dnia : 22.09.2011 rok

Waga
80 %
20 %

Dyrektor

Jarosław Wydmuch
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Cmentarz Komunalny

Biuro Zleceń Usług Pogrzebowych

42-210 Częstochowa, ul. Radomska 117
NIP 573-25-35-743, IDS 152128357
Sekretariat tel. (034) 366 68 73, fax (034) 366 68 81
www.ck-czestochowa.pl, ck@ck-czestochowa.pl

Dom Przedpogrzebowy „KULE”

ul. Krakowska 16 tel/fax (034) 374 05 09
ul. Cmentarna 36 tel/fax (034) 325 80 25
Kompleksowe Usługi Pogrzebowe

Biuro Obsługi Cmentarza

ul. Radomska 117, tel. 19 588, (034) 366 68 79

telefony całodobowe:
(034) 366 68 79, (034) 374 05 09, 19 588

