
                                                                                                                  Ogłoszenie o zamówieniu
                                                                                                                do zamieszczenia na stronie
                                                                                                                 internetowej Zamawiającego
                                                                                                                             

Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego

1.   Nazwa i adres Zamawiającego
Gmina Rejowiec Fabryczny  , ul. Lubelska 16  22-170 Rejowiec Fabryczny
woj.lubelskie , tel. 082 5664 – 121 , fax 082 5663-103

2.   Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości
powyżej 14 000 euro ( procedura uproszczona) .

3.   Adres strony internetowej , na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych
     warunków zamówienia : www.ug.rejowiec.pl zakładka przetargi .
4.  Przedmiotem zamówienia jest : Modernizacja dróg gminnych gruntowych dojazdowych
     do pól w miejscowości Liszno i Gołąb.
5.   Zamawiający nie  dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych .
6.   Termin wykonania zamówienia : do 30.10.2011 r.
7.   O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy
      nakładają obowiązek poosiadania takich uprawnień;  
      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
     osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 
     Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

            art.24.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania powyższych warunków udziału.
    Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły 
    „spełnia –nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach
   (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty.

1.Oświadczenie  o  spełnieniu  warunków  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie 
wynikającym z art.22 .1 ustawy PZP

W celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienia  do  wykonywania  określonej 
działalności lub czynności należy złożyć oświadczenie

W celu potwierdzenia posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia wykonawca
składa oświadczenie .

 W celu potwierdzenia, że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej 
zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca składa oświadczenie o posiadaniu
środków finansowych w wysokości zapewniającej wykonanie zamówienia .

2.Oświadczenie  w  zakresie  potwierdzenia  braku  podstaw  do  wykluczenia  z 
postępowania na podstawie art.24.1 ustawy PZP .

                    

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


3.Inne dokumenty które należy dołączyć do oferty:
formularz ofertowy,
wypełnione kosztorysy ofertowe
zaparafowany wzór umowy

4. Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  zamiast dokumentów, o których mowa wyżej  składa dokument lub dokumenty, 
wystawione  zgodnie  z  prawem kraju,  w którym ma  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania,  
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
3). nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu. 

5. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: 
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum)
wówczas wspólnie przedstawiają nstępujące dokumenty :
- formularz ofertowy
- kosztorys ofertowy
- wzór umowy
- oświadczenie o posiadaniu środków finansowych
-  oświadczenie  o  posiadaniu  niezbędnej  wiedzy  i  doświadczeniu  oraz  dysponowaniu 
potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- oświadczenie o posiadaniu uprawnień
Pozostałe dokumenty każdy z przedsiębiorców wchodzących w skład konsorcjum musi
przedłożyć oddzielnie .
Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia oraz zawarcia umowy .
Pełnomocnictwo winno być przedłożone wraz z ofertą .
Wyżej  wymienione  dokumenty  mogą  być  złożone  w  formie  oryginałów  lub  kserokopii 
potwierdzonych  za  zgodność  przez  osobę  /  osoby  uprawnione  do  podpisania  oferty  z 
dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

8. Informacja na temat wadium .
    Wadium nie jest wymagane .
9. Kryteria oceny ofert – cena 100%
10. Miejsce i termin składania ofert : Gmina Rejowiec Fabryczny
                                                            ul. Lubelska 16
                                                            22 – 170 Rejowiec Fabryczny
                                                            do dnia 21.09.2011 r pok. nr 3  do godz. 12:00
11. Termin związania ofertą : 30 dni od dnia składania ofert.
12. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
13. Zamawiający nie będzie ustanawiał dynamicznego systemu zakupów.
14. Zamawiający nie będzie stosował aukcji elektronicznej.

                                                                                                Wójt Gminy Rejowiec Fabryczny
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