
OGŁOSZENIE 
 O  PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM. 

 
1.  Nazwa i adres Zamawiającego:  
     Gmina Rydzyna   -     reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna. 
      Rynek 1, 64 – 130 Rydzyna.  Tel. ( 0 65 ) 5 388 434, fax ( 0 65 ) 5 388 513  
      REGON 000529485, NIP 6971011943, rydzyna@rydzyna.pl 
 

2.  Określenie trybu zamówienia: 
      Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej 14 tys. euro i poniżej progów  
      unijnych na zadanie : „Remont świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w  
      miejscowości Moraczewo”. 
 

3.  Określenie ceny oraz sposobu uzyskania Specyfikacji Istotnych Warunków  
     Zamówienia (SIWZ) 
     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać na stronie internetowej  
     Zamawiającego. 
 
4.   Opis przedmiotu zamówienia z podaniem informacji dot. możliwości   
      składania ofert częściowych. 
      W skład zamówienia wchodzi:  
      Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parkietów, roboty elewacyjne na  
      budynku oraz budowa ogrodzenia.           Kod (CPV) : 45.00.00.00-7. 
      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 wykonania zamówienia : 
      05. 03. 2008 r 
 

7.  Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania   
     oceny spełnienia tych warunków. 
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 
   1. Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień  
                  Publicznych, 
   2. Spełniają wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków  

      Zamówienia. 
            Ocena spełnienia warunków: na podstawie analizy przedstawionych  dokumentów 
 

8.   Informacja na temat wadium 
      Oferent zapewni jako część swojej oferty wadium, zgodnie ze SIWZ. 

 
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 najtańszej / 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 04.10.2007  r-  do godz.  10 00. 
      Zamawiający dokona otwarcia ofert w  siedzibie w dniu 04.10.2007 r - o godz.10 05. 
      / Sala narad / 

11. Termin związania ofertą.   
      Termin związania ofertą wynosi 30 dni od terminu składania ofert. 
      Portal BZP: nr  166200 - 2007 z dnia 13.09.2007r.        

              Burmistrz 

             /-/ Grzegorz Jędrzejczak 


