
URu ĄD GMINY
63-405 $IEROSZEWICE0546259

Dowiat ostrowski
woj. wielkoPolskie

bl. 7-396-0i61 7'396'089; tel.ltu 7'396"156

ROZPOZNANIE CEI{OWE zał. nr l
Nr ZP.BSU.l6.2014

o Wafiości netto Zawaftej w kwocie 10.000 - 30 000 EURO
W ninie.;szym postęporvalriu nle Stosuje się przepisów pzp. (art. 1 pkt 8 ).

I . Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO :

GMII,IA SIEROSZEWIC:E, 63-105 SIEROSZEWICE UL, OSTROWSK4 65
W imieniu zamawiającego postępowanie plowadzi; Damian Szkudlarek
e-mcłil sieroszev,ice(@,sieroszewice'pl tel. ó2 739 60 76 .fax 62 73g 6 01 56

Il. Nazwa przedmiotu Zamówienia : ,,Przebudowa nuwierzchni clrogi gminnei w
mieiscowości Masanów uI. Polna _ I etap, gm. Sieroszewice''
opis zawarly na stronie internetowej Urzędu Gminy
,\;1.i::,'l-:: r.l-1.i:i$.-li\:\]\:.'s\\,i\:Ś.i,.l:i_]}_$t\r.Sxt.\.:-.i_!-].]

III. Tryb postępowania: RoZPOZNANIE CENOWE.
P oniŻszą o lerrę na|eŻy :

a. ZłoŻyć w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką
kurierską (pokój nr 10 - sekretariat) na niniejszym Formularzu ofer1y (zał. nr 2) do
dnia 25 sierpnia br do godziny 10:00

b. Składając ofertę pisemną prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na
Zamawiającego i opatrzonej napisem: ''Rozpoznanie cenowe na Przebudowę
nawierzchni-drogi gminnej w miejscowości Masanów ul. Polna, gm. Sieroszerł'ice"
znak ZP.BSU.l6.2014

c. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdąPaństrł,o na
slronieinternetowej ,'. . .: .,. ,;. ...,,

d. Prawdopodobny termin wyboru of-erty i ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 29.08.br
e. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złozl

ofer1ę najkorzystniejszą będzie zobowtązany do podpisania umowy w terminie
do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

f. Kry'terium decydującym o wyborze jest tylko cena- przy załoŻeml, Że wykonawca
złoŻy of-ertę zawierującą przedmiot zamówieni a zgodny z wymaganiami
zamawiającego i ustaleniami zawartymi w,,Regulaminie udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wyraŻonej w złotychrównowartości
kwoty 30.000 euro'' zatwietdzonym Zarządzęniem Wójta Gminy Sieroszewi ce z dnta
16 kwietnia 2014r Nr 37212014

g. Zamawtający zasttzega prawo unięwaznienia postępowania w przypadku braku ofert
spehliających kryteria zawarte w opisie zamówienia, względnie przekroczenia kwoty
dostępnych środków na realizację zamówienia

h. ofer1a musi zawierać następujące informacje i dokumenty :

- forrnularz ot-erty ( zał. nr 2)
- formularz cenowy ( zał. nr 3)
- wykaz wykonanyclr na przestrzęni ostatnich 5 lat 3 zadań o zblizonej wartości
- dokument potwierdzający uprawnienia Firmy do prowadz enia działalnoŚci
- imię i nazwisko kierow'nika budowy z potwterdzenia posiadania uprawnień
Niewypełnienie wszystkich zawafiych tarn wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty
w tym postępowaniu ijej odrzucenie. ot-erta taka nie będzie poprawiana
i modyfiko w ana przez zamawiaj ac e-eo.

Sieroszewice. dnia l2 sierpnia 2014r


