Gmina Nowe Warpno
72-022 Nowe Warpno, pl.Zwycięstwa 1
tel. (091) 31 29 660, fax. (091) 31 29 713
www.nowewarpno.pl e-mail: urzad@nowewarpno.pl

BURMISTRZ GMINY NOWE WARPNO
ogłasza że :
przystępuje do postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego od 14000 euro
do kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na roboty budowlane pn.:
„Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku Miejskim oraz dróg
gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr. ewid., 684 dr., 687/3 dr., 686 dr, 432/1, 687/2, 683 dr., i 427”
CPV: 45.23.32.22-1.
CPV: 45.00.00.00-7.
1. Zakres zamówienia: „Remont ul. Wiejskiej w Nowym Warpnie wraz z ciągiem spacerowym w Parku
Miejskim oraz dróg gminnych przy ul. Szczecińskiej o nr. ewid., 684 dr., 687/3 dr., 686 dr, 432/1, 687/2,
683 dr., i 427”, wg przedmiaru robót, stanowiącego zał. nr 8, 9 i 10 do SIWZ.
2. Dokumenty przetargowe można pobrać ze strony internetowej www.bip.nowewarpno.pl
3. Wymagany termin wykonania zamówienia 30.08.2010 r.
4. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie (pok. nr 7) Urzędu Gminy
w Nowym Warpnie, pl. Zwycięstwa 1 w terminie do 01.04.2010 r do godz. 10 °°
5. Wadium w wysokości 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) należy wnieść w terminie do dnia
01.04.2010 r do godz. 9 30 na rachunek zamawiającego 95 1320 1830 3173 3548 2000 0012 Bank
Pocztowy.
6. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:
- Mirosław Tokarski, tel: 0-91 312 - 96 – 60, wew.25
- Wiesław Jankowski, tel. 0-91 312 - 96 – 60, wew.14
7. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 01.04.2010 r. o godz. 1015 w siedzibie Urzędu Gminy
w Nowym Warpnie przy pl. Zwycięstwa 1, w (pokój, nr 1) w obecności wykonawców.
8. Kryteria oceny ofert: cena 100 %.
9. Termin związania ofertą: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się ułożeniem kostki betonowej
„Polbruk” w ilości minimum 10 tys. m2 w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania
(lub w okresie krótszym, jeżeli okres działalności był krótszy) oraz posiadał przez ostatnie 3 lata po 1 mln
obrotu rocznie.
Zamawiający oceniał będzie spełnienie warunków na zasadzie: spełnia, nie spełnia.
Jeżeli wykonawca nie będzie spełniał, choć jednego warunku, to zostanie wykluczony z postępowania,
a jego oferta odrzucona.
11. Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych lub wariantowych.
12. Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy zamówień uzupełniających, zgodnie z art. 67 ust. 1
pkt 6 wg stawek przyjętych w przetargu.
13. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem
66622 – 2010
Burmistrz Gminy Nowe Warpno
Władysław Kiraga

NIP 851-00-18-463; REGON 000528422, konto Bank Pocztowy SA o/Szczecin 04 1320 1830 3173 3548 2000 0001

Strona 1/1

