Rejowiec Fabryczny, dnia 20.10.2011 r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
( do 14 000 euro – poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych art.4 pkt.8)
W oparciu o przepisy art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo Zamówień Publicznych oraz na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny
Nr 49/2007 z dnia 30.10.2007 r Gmina Rejowiec Fabryczny zwraca się z prośbą o podanie oferty
na „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2011/2012” .
Zakres robót obejmuje :
- odśnieżanie dróg według załączonego harmonogramu
- zwalczanie śliskości na drogach wymienionych w harmonogramie
Zleceniobiorca zabezpiecza ponadto :
materiał uszorstniający do likwidacji śliskości
sprzęt do załadunku i wywozu śniegu
Oferent winien wypełnić i załączyć do oferty następujące załączniki :
Zał. Nr 1 formularz ofertowy
Zał. Nr 2 Oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ust.1 ustawy PZP
Zał. Nr 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
Wymagany termin realizacji – 15.11.2011 r – 30.04.2012 r
Kryteria oceny ofert – cena 100%
Dokumenty przetargowe można odebrać w Urzędzie Gminy w Rejowcu Fabrycznym
pok. nr 8 oraz dostępne są na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
Ofertę należy złożyć do dnia 8.11.2011 r godz.12,00 w Sekretariacie lub przesłać
pocztą na adres :
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na I - II część lub na określone przez
oferenta ciągi drogowe według załączonego harmonogramu .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych .
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium .
Okres związania ofertą 30 dni .

Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny

Załącznik Nr 1
FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ
PONIŻEJ 14 000 EURO
Dane dotyczące wykonawcy
Nazwa:

................................................

Siedziba:

................................................

Numer telefonu:
Numer NIP:

......................................

................................................

Dane dotyczące zamawiającego :
Gmina Rejowiec Fabryczny ul. Lubelska 16 , 22-170 Rejowiec Fabryczny
Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Zimowe utrzymanie dróg
gminnych w sezonie 2011-2012 „ oferujemy wykonanie pełnego zakresu usług będących
przedmiotem zamówienia według niżej podanych jednostek /brutto/ :
a. koszt odśnieżenia 1 km drogi samochodami samowyładowczymi na drogach gminnych
asfaltowych
netto …........................ zł + podatek VAT ….............. razem brutto …......................zł/km
b. koszt posypania 1 km drogi wraz z kosztem mieszanki
netto …........................ zł + podatek VAT …............... razem brutto ….................... zł/km
c. koszt odśnieżania dróg wewnętrznych zabudowa rozproszona sprzętem typu ostrówek , fadroma
lub inny za 1 godz.
netto …......................... zł + podatek VAT ….................. razem brutto …................ zł/godz
d.wywóz śniegu wraz z załadunkiem samochodem samowyładowczym lub innym za 1 godz.
netto …........................... zł + podatek VAT …................. razem brutto …................... zł/godz.
Termin płatności:.......... dni
................................, dnia …......................

….....................................................
podpis

Załącznik Nr 4
Harmonogram zimowego utrzymania dróg gminnych
w Gminie Rejowiec Fabryczny w sezonie zimowym 2011 – 2012 r
Drogi i kolejność utrzymania
Część I
droga Wólka Kańska – Leszczanka – Liszno
droga na Osiedlu domków jednorodzinnych w m. Kanie Stacja oraz do piekarni
droga Kanie Stacja – Kolonia Liszno do drogi Leszczanka – Wólka Kańska
droga Kanie Stacja – Liszno (połanek) – Gołąb
droga Zalesie Kańskie ( do Stacharskiego , Janiszewskiego wzdłuż lasu)
droga Gołąb koło ujęcia wody
droga Kolonia Wólka Kańska (koło Pasiecznych , od Stadnika koło Szokaluka do Kaniego
koło Szkoły , Kanie centrum)
droga Kanie – Krasne
droga Zalesie Kańskie ( od stawów do stacji )
pozostałe drogi wewnętrzne zabudowa rozproszona w dalszej kolejności :Toruń do Elżbiecina ,
Liszno do Daszkiewicza , Liszno koło Łopaciuka , Kolonia Liszno do Maika , Kolonia Liszno na
Osowiec koło Parady, Kanie Stacja do Łopacińskiej .
Część II
droga przez Józefin
droga w Krasnym ( Olędry i za gorzelnią )
drogi w Pawłowie ( ul. Szkolna , ul. Pastowień , ul. Łączna do stawów Klina ,
ul. Kulikowa )
droga w Krzywowoli ( koło lasu od Pani Orzeł do drogi krajowej
pozostałe drogi gruntowe w dalszej kolejności : Krasne do Błaziaka i Saneluty ,
Pawłów do Klin Kozioł Kowalczyk , boczne od drogi wojewódzkiej .

Załacznik Nr 2

…............................................
pieczęć wykonawcy

Oświadczenie
o spełnianiu przez wykonawcę wymaganych warunków określonych w art.22 ust.1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych
Oświadczam , że przystępując do postępowania przetargowego :
…......................................................................................................................................
….....................................................................................................................................
spełniam następujące warunki :
1.posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności , jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ;
2.posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3.dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania zamówienia ;
4.sytuacji ekonomicznej i finansowej

….....................................
data

…................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela

Załącznik Nr 3

…...........................................
pieczęć wykonawcy
OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na
…...................................................................................................................................
…...................................................................................................................................
oświadczam , że nie ma podstaw do wykluczenia wykonawcy
…..................................................................................................................................
z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .

….......................................
data

…........................................................
podpis uprawnionego przedstawiciela

