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oGŁosZEN lE - PMETARG NlEoGRANlczoNY
NA WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

1.ZamawiĄący,,

Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski

a) pełna nazwa zamawiającego: Tyska Fundacja Promocji Kultury i Turystyki Browar Obywatelski

b) REGON 242907988, NlP 64629277 92

c) kod, miejscowośc, wojewodztwo, powiat 43-100 Tychy, ul. Browarowa 7

d ) e-m a i l : f un d a cj a @J_un d a"cj a b rowa t 9 byw"ate l s kj. p l

e) numery telefonow. 601 890 283

2. Osobą do kontaktu z oferentamijest:

a) imię, i nazwisko: Paweł Baranowicz, Prezes Fundacji

b) telefon: 601 890 2B3

c)e-mail:f !,ndącja@_fu ndącjąbtqwarobwvąlelsKi.pl

3, Zamawiający ogłasza zamówienie na:

roboty budowlane pn.: "Centrum Nieelitarnej Sztuki Multimedialnej - Stara Warzelnia" obejmujące

przebudowę i adaptację zabudowy dawnej warzelni na galerię sztuki multimedialnej i nieelitarnej,

Zabytkowy obiekt znajduje się w Tychach na terenie Browaru Obywatelskiego, nalezącego do Szlaku

Zabytków Techniki Wojewodztwa Śląskiego.

S|WZ w załączeniu,

4. M iejsce realizaĄi zamówien ia: woj. śląskie, Tychy, u l. Browarowa 1 5,17



5.Rodzaj zamówienia: roboty budowlane w trybie pzetargu nieograniczonego

45000000-7 Roboty budowlane 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych,
spońowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektow budowlanych 45223000-6 Roboty
budowlane w zakresie konstrukcji 45450000-6 Roboty budowlane, wykończeniowe 45453000-7 Roboty
remontowe i renowacyjne 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty
ciesielskie 45261000-4 Wykonywanie pokryc ikonstrukcji dachowych oraz podobne roboty 45111100-9
Roboty w zakresie burzenia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie
budynków 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych 45312100-8 lnstalowanie przeciwpozarowych systemów alarmowych 453143Oo4
lnstalowanie infrastruktury okablowania 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
energetycznych 45315600-4 lnstalacje niskiego napięcia 45315100-9 lnstalacyjne roboty
elektrotechniczne 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe 45331100-7 lnstalowanie centralnego
ogrzewania 4533'1200-8 lnstalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45332000-3 Roboty
instalacyjne wodne i kanalizacyjne

6. Termin realizacji zamówienia: 31.12.2019

7. Kfieria wyboru ofeńy iich znaczenie (w %):

Cena - 80 o/o 
= 80 pkt

Okres gwarancjijakości i rękojmi - 20 % = 20 pkt

8. Miejsce i termin składania ofert:

sekretariat Fu ndacji, ul. Browarow a 21, 43-1 00 Tychy

godz. 11.00, w dniu 28 stycznia 2019 roku

9.Miejsce itermin otwarcia ofeń

sekretariat Fu ndacji, ul. Browarow a 21, 43-1 00 Tychy

godz.11.15, w dniu 28 stycznia 2019 roku

1 0. lnformacja dodatkowa

Obiekt dawnej warzelni jest dostępny dla oferentow i innych zainteresowanych przeprowadzeniem wizji
lokalnejw godzinach 8.00 - 16.00.
Ze względu na stan obiektu i jego wyłączenie z uzytkowania należy wejśc do obiektu po uprzednim
umówieniu się telefonicznie z osobą wskazaną do kontaktu w SIWZ, ktora otworzy i zamknie obiekt.

W załączen i u Specyfi kacja lstotnych Waru n ków Zamówien ia wraz z załączn i kami

Tysfu, }'rudacja lłoruocji ttulily i l\rystyki
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