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Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

www.sspgoscicino.edu.pl 

 

Gościcino: Prace remontowo budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb 

kompleksu budynków Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. 

Wejherowskiej 22 w branży a. ogólnobudowlanej b. elektrycznej c. sanitarnej 

Numer ogłoszenia: 193440 - 2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: Samorządowa Szkoła Podstawowa w Gościcinie , ul. Wejherowska 

22, 84-241 Gościcino, woj. pomorskie, tel. 0-58 6728123, faks 0-58 6728123. 

 Adres strony internetowej zamawiającego: www.sspgoscicino.edu.pl 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prace remontowo budowlane 

wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej Szkoły 

Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży a. ogólnobudowlanej b. 

elektrycznej c. sanitarnej. 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

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

budowlane wyznaczonych pomieszczeń dla potrzeb kompleksu budynków Samorządowej 

Szkoły Podstawowej w Gościcinie przy ul. Wejherowskiej 22 w branży a. ogólnobudowlanej 

b. elektrycznej c. sanitarnej 1. Sala lekcyjna nr 3 2. Sala lekcyjna nr 4 3. Sala lekcyjna nr 5 4. 

Sala lekcyjna nr 6 5. Sala lekcyjna nr 8 6. Sala lekcyjna nr 21 7. sala nr 022 8. Sala nr 28 

Gabinet Dentystyczny 9. Pomieszczenie świetlicy nr 29 10. Sala nr 108 11. Pomieszczenie 

gospodarcze 12. Pomieszczenie magazynu 13. Klatka schodowa przy zejściu do szatni 14. 

Zabudowa schowka pod schodami 15. Pomieszczenie nr 011 WC i pom 012, przyległe do 011 

16. szatnia 17. Klatka schodowa -wyjście z szatni na holl parteru 18. Klatka schodowa przy kl 

O 19. Zabudowa schowka pod schodami 20. dostawa i ustawienie szafek szatniowych typu L 

malowanych w kolorystyce pastelowej , kolor do ustalenia z Inwestorem 424 szt 21. ułożenie 

chodnika z kostki betonowej wibroprasowanej grub 6 cm na podsypce cem piaskowej wraz z 

obramowaniem obustronnym o obrzeży trawnikowych szczegółowy zakres prac zawiera zał 

nr 7 do SIWZ. 

http://www.sspgoscicino.edu.pl/
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II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. 

 Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających 
 1. Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia niniejszego zamówienia 

podstawowego udzielenie Wykonawcy zamówień uzupełniających. 2. Zamówienia te 

będą polegały na powtórzeniu tego samego rodzaju prac, jak te, które stanowią 

przedmiot niniejszego zamówienia podstawowego określonego w SIWZ. 3. 

Zamówienia uzupełniające będą stanowiły nie więcej niż 50% wartości zamówienia 

podstawowego. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.33.00.00-9, 45.43.10.00-7, 

45.42.11.00-5, 45.34.10.00-9, 45.11.13.00-1, 45.26.23.21-7, 45.23.24.60-4, 45.31.00.00-3, 

39.14.13.00-0. 

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

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 

 

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

10.08.2012. 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 

FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WADIUM 

Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. Zamawiający żąda od wykonawców 

wniesienia wadium w wysokości: 4 000,00 złotych, słownie: cztery tysiące złotych 2.Termin 

wniesienia wadium. 2.1 Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Wadium 

uznaje się za wniesione, jeżeli: a) wnoszone w formie pieniądza znalazło się na rachunku 

bankowym Zamawiającego przed upływem terminu na składanie ofert. b) wnoszone w 

pozostałych formach oryginały dokumentów zostały złożone w Sekretariacie Samorządowej 

szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-241 przed upływem terminu 

składania ofert. 2.2 Dokument potwierdzający wniesienie wadium należy dołączyć do oferty, 

przy czym a. wadium w formie pieniądza należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy 

Wejherowo nr 80 1160 2202 0000 0000 6196 3934 dot zadania SSP Gościcino b. w 

przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz do oferty należy załączyć 

kserokopię dokumentu stanowiącego wadium. Oryginał tego dokumentu należy złożyć w 

sekretariacie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie, ul. Wejherowska 22,84-241 

Gościcino przed upływem terminu składania ofert. 3. Formy wniesienia wadium. 3.1 Wadium 

może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach a. pieniądzu, b. poręczeniach 

bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że 

poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c. gwarancjach bankowych, d. 

gwarancjach ubezpieczeniowych, e. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których 

mowa w art. 6 b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji 

Rozwoju Przedsiębiorczości ,Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.. 3.2 W treści wadium 

składanego w formie innej niż pieniądz muszą być wyszczególnione okoliczności, o których 

mowa w rozdz. XII pkt. 5 SIWZ, w jakich Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z 
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odsetkami. Wadium w formach wymienionych w pkt 3 od b do e musi być wystawione na 

Samorządową Szkołę Podstawowa w Gościcinie, ul. Wejherowska 22, 84-241 Z treści 

gwarancji ,poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. 

Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela 

Gwaranta. Do gwarancji ,poręczenia należy dołączyć na piśmie dokumenty, z których wynika 

stosowne upoważnienie ,upełnomocnienie, w postaci oryginału lub kopii poświadczonej za 

zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu 

Gwaranta (poręczyciela), bądź uwierzytelnioną przez notariusza. Podpis winien być 

sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną 

pieczątką lub czytelny z podaniem imienia i nazwiska Z treści gwarancji winno wynikać 

bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta ,poręczyciela do wypłaty Zamawiającemu pełnej 

kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy, na każde 

pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą. Gwarancja 

,poręczenie nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie 

zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek 

Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do 

osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 3.3 

Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 3.4 

Wadium wniesione przez jednego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

uważa się za wniesione prawidłowo. 4. Zwrot wadium. 4.1 Zamawiający zwraca wadium 

wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub 

unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 5.2 nn. rozdziału. 4.2 Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po 

zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 4.3 Zamawiający zwraca 

niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu 

składania ofert. 4.4 Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu Zamawiający zwraca je wraz z 

odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono 

przechowywane pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji 

bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. 5. 

Zatrzymanie wadium. 5.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana a. Odmówił podpisania umowy w sprawie 

zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie b. Nie wniósł wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy c. Zawarcie umowy w sprawie zamówienia 

publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 5.2. 

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na 

wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Ustawy nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o 

których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z 

przyczyn nieleżących po jego stronie. 6. Inne postanowienia dotyczące wadium. 6.1. 

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który nie 

wniósł wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub 

w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 ustawy, albo nie zgodził się na przedłużenie 

okresu związania ofertą. Jednocześnie ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 6.2. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, 

któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 4.1 nn. rozdziału, jeżeli w wyniku 

rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca 

wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 

III.2) ZALICZKI 
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 Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 

DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, 

jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia 

przedmiotowego warunku, ponieważ nie ma on zastosowania w niniejszym 

postępowaniu 

 III.3.2) Wiedza i doświadczenie 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca 

wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym 

okresie: co najmniej trzy zamówienia potwierdzone dokumentami, że roboty te 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone polegające na remoncie i przebudowie obiektów w budynkach 

użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto w 

każdym zadaniu 

 III.3.3) Potencjał techniczny 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający nie precyzuje szczegółowych warunków udziału w postępowaniu 

w powyższym zakresie. 

 III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże ,że 

Dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi 

doświadczenie, wykształcenie i kwalifikacje zawodowe odpowiednio do 

stanowisk jakie zostaną im powierzone tj 4.1 Osoba posiadającą uprawnienia 

do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno 

budowlanej bez ograniczeń oraz doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji 

kierownika budowy, w tym przy realizacji: min. trzech zamówień polegające 

na remoncie i przebudowie obiektów w budynkach użyteczności publicznej o 

wartości nie mniejszej niż 200 000 złotych brutto w każdym zadaniu 4.2 

dysponuje 1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń. 4.3 dysponuje 

1 osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika robót, posiadającą 

uprawnienia do kierowania robotami elektroenergetycznymi bez ograniczeń. 

UWAGA 2. Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie 
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posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im 

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane 

obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji 

Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo 

Budowlane Dz.U z 2010 r. nr 243, poz. 1623 oraz ustawy o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej Dz. U z 2008 r., Nr 63, poz. 39. 

 III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku 

o Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że 

posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej 

niż 200 tys. złotych 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 

WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 

WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

 III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których 

mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków 

udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 
 wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania 

warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu 

lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie 

do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca 

wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty 

zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 

ukończone 

 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w 

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub 

kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla 

wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie 

czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami 

 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 

zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień 

 opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 

prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 

 III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 

24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 
 oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
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 aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają 

wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w 

stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

 aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków 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 wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na 

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, 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 wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

 wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków 

udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały 

udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty 

dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, 

określonym w pkt III.4.2. 

 III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 

wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert 

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE 

DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM 

WYMAGANIOM 
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W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają 

określonym wymaganiom należy przedłożyć: 

 inne dokumenty 

Inne dokumenty nieewymienione w pkt III.4 albo w pkt III 5 

III.6) INNE DOKUMENTY 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) 

Oferta winna zawierać a. Wypełniony formularz oferty - zgodny ze wzorem stanowiącym 

załącznik nr 1 do SIWZ. b. Zbiorcze zestawienie kosztów składających się na cenę 

zamówienia - zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1a do SIWZ. c. Kosztorys 

ofertowy w wersji uproszczonej z ceną jednostkową pozycji wraz z zestawieniem materiałów 

d. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, zgodnie z definicją przyjętą w słowniczku SIWZ. e. 

Dowód wniesienia wadium, przy czym w przypadku wniesienia wadium w formie innej niż 

pieniądz do oferty należy załączyć kserokopię dokumentu stanowiącego wadium wraz z 

dokumentami, z których wynika stosowne upoważnienie (upełnomocnienie. Oryginał tego 

dokumentu należy złożyć w Sekretariacie budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w 

Gościcinie, ul. Wejherowska 22 ,84 241 Gościcino przed upływem terminu składania ofert, 

zgodnie z rozdz. XII pkt. 2.1. lit. b SIWZ. f. Oświadczenia i dokumenty wymagane 

postanowieniami rozdz. IX Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. g. Dokumenty 

uwiarygodniające zastosowanie rozwiązań równoważnych - w przypadku ich zaoferowania 

przez Wykonawcę. 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla 

wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: 

nie 

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) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. 

IV.3) ZMIANA UMOWY 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści 

oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian 

Zapisy dotyczące wprowadzenia zmian do umowy oraz warunki ich dokonywania zostały 

opisane w zał nr 6 do SIWZ tj projekt umowy 



 8 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych 

warunków zamówienia: www.sspgoscicino.edu.pl 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. Sucharskiego ul Wejherowska 22 84-241 

Gościcino. 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub 

ofert: 22.06.2012 godzina 10:00, miejsce: Samorządowa Szkoła Podstawowa im. mjr. H. 

Sucharskiego ul . Wejherowska 22 84-241 Gościcino sekretariat szkoły. 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania 

ofert). 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 

środków Unii Europejskiej: nie. 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 

przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 

niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone 

na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 

 

 


