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OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY  
NA BUDOWĘ ŚCIEŻKI ROWEROWEJ NA ODCINKU KŁODA - 

AUGUSTOWO  
 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

05.09.2008 roku, pod nr 214910-2008.  

• Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej: www.rydzyna.pl. 

• Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych. 

• Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

• Termin wykonania zamówienia – zamówienie należy zrealizować w częściach, w 

poszczególnych terminach: 

1) I część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od dnia podpisania umowy do 

31.12.2008 roku, 

2) II część ścieżki rowerowej o długości 1.145 mb – od 01.01.2009 roku do 31.05.2009 

roku.  

• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków – o udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się 

wykonawcy, którzy: 

 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności. 

 2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym: posiadają uprawnienia budowlane 

do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności drogowej, określone przepisami 

ustawy Prawo budowlane. 

 3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia.  

 4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 

24 ustawy PZP. 

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie analizy 

oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty. 

• Wymagane wadium: 5.000,00 zł. 

• Kryteria oceny ofert: najniższa cena. 

• Miejsce i termin składania ofert: w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy 

Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna - sekretariat, do dnia 26.09.2008 roku, do godz. 

10
00
. 

• Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

• Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

• Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów. 

• Zamawiający nie przewiduje dokonywać wyboru oferty najkorzystniejszej z 

zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
 

Zamieszczono na tablicy ogłoszeń w dniu: 05.09.2008 r. 


