Rejowiec Fabryczny, dnia 30.03.2010 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 cenowej na położenie 9 sztuk płyt granitowych
o wymiarach 246 cm x 69,23 cm w kolorze szarym , wykonanie 9 szt tablic nagrobnych
z napisami osób pochowanych o wymiarach 45 cm x 40 cm w kolorze czarnym ,
wykonanie i zamontowanie krzyża metalowego z tabliczką upamiętniającą , odnowienie
istniejącego ogrodzenia , nasadzenie drzewek ozdobnych .
Więcej szczegółów zawiera dołączona dokumentacja .
Zamawiający proponuje oferentom dokonanie wizji w terenie , w celu
dopasowania mogił do już istniejących .
Wymagany termin realizacji – 30 lipiec 2010 r
Kryteria oceny ofert – cena 100%
Dokumenty przetargowe można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 8
w cenie 15 zł oraz dostępna jest na stronie internetowej www.ug.rejowiec.pl
Ofertę należy złożyć do dnia 16.04.2010 r godz.12,00 w Sekretariacie lub
pocztą na adres :
Gmina Rejowiec Fabryczny
ul. Lubelska 16
22 – 170 Rejowiec Fabryczny
✗
✗
✗
✗

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium
Okres związania ofertą 30 dni

Zamawiający wymaga , aby Wykonawca :
a) dysponował potencjałem technicznym do wykonania zamówienia
b) spełniał warunki art.22 ust.1 pkt. 1-3 ustawy PZP
c) nie podlegał wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy PZP
Informacje o oświadczeniach i dokumentach jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu :
 formularz ofertowy do którego należy sporządzić kosztorys szczegółowy
Załącznik nr 1
 oświadczenie o posiadaniu sprzętu do wykonania zadania Załącznik nr 2
 oświadczenie o spełnieniu warunków art.22 ustawy PZP Załącznik nr 3
 oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy PZP
Załącznik nr 4
 zaakceptowany wzór umowy Załącznik nr 5

