OGŁOSZENIE
FUNDACJA MONUMENTUM IUDAICUM LODZENSE z siedzibą w Łodzi przy ul. Pomorskiej nr
18 ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o art.39‐46 ustawy prawo zamówień
publicznych z dnia 29.01.2004 r. (dz.u. z 2007r nr223 poz.1655 tekst jednolity wraz z późniejszymi zmianami)
według Wspólnego Słownika Zamówień kod cpv: 45.21.00.00, 45.45.30.00
NA WYKONANIE PRAC RENOWACYJNO‐KONSERWATORSKICH MAUZOLEUM RODZINY SILBERSTEIN
ZNAJDUJĄCEGO SIĘ NA CMENTARZU ŻYDOWSKIM W ŁODZI, PRZY ULICY BRACKIEJ.
MAUZOLEUM ZNAJDUJE SIĘ W REJESTRZE ZABYTKÓW WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO POD NUMEREM B/69/3
DECYZJĄ Z DNIA 10 IX 1975 R., L.DZ.: K1.III‐660/14/75.
1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
Prace renowacyjno‐konserwatorskie mauzoleum rodziny Silberstein znajdującego się na cmentarzu żydowskim w Łodzi,
przy ulicy Brackiej 40, w zakresie zgodnym z przedmiarem robót (zał. Nr 4).
Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy przedłożenia próbek, atestów i certyfikatów oferowanych i
wbudowanych materiałów.
2. Termin wykonania robót – 30.10.2009 r.
3. Termin składania ofert – 31.07.2009 r. do godz. 10°° w lokalu fundacji.
4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 31.07.2009 r. o godz. 15³° w lokalu fundacji.
5. KRYTERIA OCENY OFERT:
Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, którym przypisano następujące znaczenia
(waga)
a) kryterium ceny ‐ 97%
b) kryterium gwarancji ‐ 3%
6. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w lokalu fundacji lub na stronie internetowej fundacji:
http://www.lodzjews.org/
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
8. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych jak również ofert równoważnych.
9. Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.
10.Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego o którym mowa w art.67 ust.1 pkt. 6
i 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
11.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
12.Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
13.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
14.Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od daty ostatecznego terminu składania ofert.
15.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się oferenci którzy spełniają n\w wymagania:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej, która zapewnia wykonanie zamówienia
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art.24 ust. 1i 2 ustawy Prawo
Zamówień Publicznych.
SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA WW. WARUNKÓW:
ad. Pkt a ‐ warunek spełniają wykonawcy, którzy prowadzą działalność zgodnie z przedmiotem zamówienia
ad. Pkt b ‐ warunek spełniają wykonawcy, którzy w okresie 5 lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres jest
krótszy ‐ w tym okresie wykonali należycie min. 1 robotę odpowiadającą swoim rodzajem i zakresem robotom
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem miejsca ich wykonania, potwierdzone przez zamawiającego
referencjami;
dysponują osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do wykonania zamówienia, jeżeli ustawy nakładają

obowiązek posiadania takich uprawnień lub posiadają pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnianiu im
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, kierownik budowy musi posiadać wykształcenie,
kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania zamówienia określone przepisami rozporządzenia
Ministra Kultury w sprawie prowadzenia robót konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań
konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań
archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych z dnia 9 czerwca 2004 r. (Dz. U. Nr 150,
poz. 1579)
ad. Pkt c ‐ warunek spełniają wykonawcy, którzy posiadają polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.
ad. Pkt d ‐ warunek spełniają wykonawcy, którzy załączą do oferty oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu oraz pozostałe dokumenty wymienione w punkcie IV specyfikacji istotnych warunków zmówienia.
16.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Aleksandra Szychman ‐ tel. 0‐603 919 682
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