
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia na stronie
                                                                                                                 internetowej oraz w miejscu
                                                                                                                 publicznie dostępnym w   
                                                                                                                 siedzibie Zamawiającego
                                                                                                                             

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

I.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel/fax 82 5664 – 211 .

II.   Przetarg nieograniczony – roboty budowlane
III.   Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych warunków
      zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
IV.  Przedmiotem zamówienia jest : 
     zagospodarowanie terenu na cele przestrzeni publicznej w miejscowości Pawłów .
Zakres robót do wykonania :
1.Roboty rozbiórkowe (starego parkingu przy Domu Kultury , starych chodników i murków)
2.Wykonanie parkingu przy Domu Kultury , wykonanie ścieżek parkowych .
3.Montaż obiektów małej architektury.
4.Montaż ławek parkowych i śmietniczek wzdłuż wybudowanych ścieżek.
5.Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych.

Określenie przedmiotu zamówienia za pomocą kodów CPV
45112711-2 Roboty w zakresie kształtowania parków
45262600-7 Różne specjalne roboty budowlane
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
V.  Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
VI.  Termin wykonania zamówienia : do 30.06.2012 r.
VII.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy,którzy spełniają warunki dotyczące :
      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 .
W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania  działalności w
zakresie branży budowlanej i wodno-kanalizacyjnej należy złożyć :

• oświadczenie
W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia  wykonawca składa :

• oświadczenie
W celu potwierdzenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca składa :

• oświadczenie
W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia wykonawca składa :

• oświadczenie
Ocena spełnienia powyższych warunków przeprowadzona będzie w oparciu o kryterium „spełnia” 
lub „nie spełnia”.

http://www.ug.rejowiec.pl/


 Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków , o których mowa w art.22 ust.1 
ustawy ,  należy przedłożyć :

• oświadczenie (załącznik nr 3 )

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 ustawy 
należy przedłożyć :

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia ( załącznik nr 4 )
                    
Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty:
1. formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. wypełnione kosztorysy ofertowe (załącznik nr 2 )

VIII. Informacja na temat wadium .
    Wadium nie jest wymagane .
IX. Kryteria oceny ofert – cena 100%
X. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            22 – 170 Rejowiec Fabryczny
                                                            do dnia 28.02.2012 r do godz. 12:00 /sekretariat/
XI. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
XII. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
XIII. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
XIV. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.
XV.Zamawiający przewiduje że mogą wystąpić zamówienia uzupełniające o których mowa
     w art.67.1 pkt.6. w wys. do 5% zamówienia podstawowego .
XVI.Niniejsze ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych
     w dniu 2012.02.07 pod numerem  36616-2012 .
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