Filipów, dnia 17.11.2008 r.
Urząd Gminy Filipów
ul. Garbaska 2
16-424 Filipów
GKI.7040-66/08

OGŁOSZENIE
Urząd Gminy ogłasza przetarg nieograniczony na „OdśnieŜanie dróg gminnych”
Zamówienia udziela sie w trybie przetargu nieograniczonego opublikowanego w Biuletynie
Urzędu Zamówień Publicznych nr 316757 -2008 z dnia 17.11.2008 r. :
Kod: Kod CPV:
Główny przedmiot :

90-21-20-00-6

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna odebrać w siedzibie zamawiającego:
Urząd Gminy Filipów, ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów, pok. nr 6,
od poniedziałku do czwartku w godz. 7.30 - 15.30
w piątek w godz. 8.00 - 16.00

Adres strony internetowej www.filipow.pl.
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane zgodnie z przedmiarem robót:

Opis przedmiotu zamówienia:
„OdśnieŜanie dróg gminnych”- pługami odśnieŜnymi lemieszowymi szczytowymi średnimi lub
cięŜkimi na nośnikach samochodowych lub ciągnikach rolniczych z dwoma napędami, spycharki
oraz zwalczanie gołoledzi piaskarką.
Zastrzega się minimalną szerokość odśnieŜania 5 metrów.
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
− spełniają wymogi określone w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. Nr 82, poz. 560 z 2007 r. z późniejszymi zmianami) i nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 , ust. 1 i 2 w/w ustawy.;
− spełniają warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza sie składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Wymagany termin wykonania zamówienia: od 3 grudnia 2008r. do 30 kwietnia 2009 r.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę przetargową naleŜy złoŜyć w Urzędzie Gminy Filipów ul. Garbaska 2, 16-424 Filipów pok. nr 2 w terminie do
24.11.2008 r. do godz. 10.00

Ocena spełnienia warunków przez Oferentów dokonana zostanie na podstawie załączonych
dokumentów wymienionych w SIWZ, wg kryterium “spełnia” / “nie spełnia”.
Wymagania dotyczące wadium i zabezpieczenia naleŜytego wykonania zamówienia.

1. Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium
2. Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia.

Znaczenie kryterium – przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się jedynym
kryterium cena ofertowa - 100% (cena odśnieŜania dróg za 1 godzinę)
Oferty naleŜy składać w siedzibie Urzędu Gminy Filipów , 16-424 Filipów, ul. Garbaska
pok. nr 2 w terminie do24.11.2008 r. do godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu
24.11.2008 r. o godziny 10.10 w pok. nr 2 Urzędu Gminy Filipów.
Oferenci pozostaną związani z ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
Uprawnionymi osobą do kontaktu z oferentami są:
Podinspektor Tadeusz Jaśko i Jan Warejko ( 087) 5696081
WÓJT
Sylwester Koncewicz

