
Nr sprawy 21/2006
OG£ OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:
Zagospodarowanie centrum wsi Konopiska – wykonanie skweru na przed³u¿eniu Szlaku
Spacerowo-Rekreacyjnego w Konopiskach.

1) Nazwa (firma) i adres zamawiaj¹ cego:
Gmina Konopiska
Reprezentowana przez Wójta Gminy Jerzego Sochê
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
e-mail: przetargi@konopiska.pl
http://www.bip.konopiska.akcessnet.net
Godziny urzêdowania: 8.00 – 15.00

2) Okreœlenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartoœci poni¿ej 60 000 euro

3) Okreœlenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacjê mo¿na uzyskaæw siedzibie zamawiaj¹ cego w pokoju nr 9 b¹ dŸna stronie
internetowej: http://www.bip.konopiska.akcessnet.net
Osobami uprawnionymi do udzielania informacji po stronie zamawiaj¹ cego jest: Zdzis³aw Kowalik,
Jaros³aw Kielan tel.: (034) 3282057, oraz w Urzêdzie Gminy Konopiska, ul. Lipowa 5 w pokoju nr
9 w godzinach pracy.

4) Okreœlenie przedmiotu oraz wielkoœci lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
mo¿liwoœci sk³adania ofert czêœciowych:
Przedmiot zamówienia obejmuje:
– wykonanie nawierzchni skweru z kostki granitowej,
– wykonanie parkingów z kostki betonowej,
– monta¿ ³awek i koszy,
– sadzenie krzewów,

szczegó³owo opisany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.

Zamawiaj¹ cy nie dopuszcza sk³adania ofert czêœciowych.

5) Informacja o mo¿liwoœci z³o¿enia oferty wariantowej:
Zamawiaj¹ cy nie dopuszcza sk³adania ofert wariantowych

6) Termin wykonania zamówienia: 31 paŸdziernika 2006 r.

7) Opis warunków udzia³u w postêpowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe³niania
tych warunków:

W przetargu mog¹ wzi¹ æudzia³ oferenci spe³niaj¹ cy warunki okreœlone w art. 22 ustawy Prawo
zamówieñ publicznych oraz nie podlegaj¹ cy wykluczeniu z postêpowania zgodnie z art. 24 ustawy
Prawo zamówieñ publicznych, spe³niaj¹ cy warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

8) Informacja na temat wadium:
Zamawiaj¹ cy nie ¿¹ da od wykonawców wniesienia wadium.

http://www.bip.konopiska.akcessnet.net
http://www.bip.konopiska.akcessnet.net
http://www.pdfdesk.com


9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
| Nazwa kryterium| |Waga |
---------------------------------------------------------------------------
|Cena| |100 |
---------------------------------------------------------------------------
10) Miejsce i termin sk³adania ofert:
W siedzibie zamawiaj¹ cego
Urz¹ d Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
Sekretariat
do dnia 25 wrzeœnia 2006 r. do godz. 1000

11) Miejsce i termin otwarcia ofert
Urz¹ d Gminy Konopiska
ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, sala konferencyjna, dnia 25 wrzeœnia 2006 r. o godzinie 1015

12) Termin zwi¹ zania ofert¹
okres 30 dni

13) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiaj¹ cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

14) Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której bêd¹ zamieszczane dodatkowe informacje dotycz¹ ce
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiaj¹ cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

15) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której bêdzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
Zamawiaj¹ cy nie zamierza przeprowadzaæaukcji elektronicznej dla wyboru najkorzystniejszej
oferty.

Og³oszenie o zamówieniu przekazano Prezesowi UZP dnia 2006-09-15
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