
OGŁOSZENIE 

       o przetargu nieograniczonym  

 o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. euro i poniżej progów unijnych. 

 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

    Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna działający w imieniu Gminy Rydzyna 

    64 - 130 Rydzyna, Rynek 1 

    powiat: leszczyński,  województwo: wielkopolskie 

    Tel. ( 0 65 ) 5 388 434, faks ( 0 65 ) 5 388 513 REGON 000529485 

    NIP 697-10-11-943, rydzyna@rydzyna.pl 

 

2. Określenia trybu zamówienia. 

    Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 tys. euro i poniżej progów  

    unijnych na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  

    ( Dz. U. z  2004 r. nr 19, poz. 177, z późn. zm. ) 

 

3.  Określenie ceny oraz sposobu uzyskania SIWZ. 
     Kompletną SIWZ zawierającą opis sposobu przygotowania oferty,  przedmiot zamówienia,  

     formularz ofertowy można odebrać u Zamawiającego lub pocztą. SIWZ będzie    

     zamieszczona również na stronie internetowej Zamawiającego: www.bip.rydzyna.pl 

 

4.  Opis przedmiotu zamówienia z podaniem informacji dot. możliwości składania ofert  

     częściowych. 

     „Budowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych: Tworzanki – Dąbcze, 

       Dąbcze, Tarnowałąka.” 

       Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

 

5.  Informacja dot. możliwości składania ofert wariantowych 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

6.  Termin wykonania zamówienia. 

     Wymagany przez Zamawiającego termin wykonywania zamówienia do 30.09.2008r                      

. 

 

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny  

      spełnienia tych warunków. 

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 

22 ust.1 pkt 1 - 4 ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 

- posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym 

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj; wykonali w okresie ostatnich trzech 

lat przed wszczęciem postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim 

rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia. 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia 

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ustawy PZP. 



 

Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na 

podstawie analizy przedstawionych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełnienia 

wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonywana przy zastosowaniu 

kryterium „spełnia”, „nie spełnia”. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę „spełnia”, 

natomiast oferta niespełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zostanie 

odrzucona. 

 

8.   Informacja na temat wadium. 

      Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 

 

9.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie. 

     Cena ofertowa 100 %. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty  

     otrzymają liczbę punktów obliczoną z zależności : ( cena oferty najniższej / cena badanej  

     oferty ) x 100 % 

 

 

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert. 
      Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: 64 – 130 Rydzyna, Rynek 1 

      Sekretariat w terminie do dnia 01.08.2008 r do godz. 10 00 

      Zamawiający dokona otwarcia ofert w swojej siedzibie w dniu 01.08.2008 r, godz. 10 05 

 

11. Termin związania ofertą. 

      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 

 

 

 

       

        Grzegorz Jędrzejczak 

                             Burmistrz Miasta i Gminy Rydzyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie 

zamieszczono na portalu UZP pod nr 158381-2008 

w dniu 11.07.2008r 

 
 

 

 


