
URZĄr} GMIhłY
SIEBOSZEWiCE

ui. Ostrowsks 65
63405 SIEROSZEWICE

''t .

Nr ZP.BSU.l8.20l4
ROZPOZNANIE CENOWE zał. nr l

o wartości netto Zawafiej w kwocie 10.000 - 30 000 EURO
W niniejszy'nr postępowaniu nie stosuje się przepisÓrv pzp. (art.4 pkt 8 )'

I . Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGo :

GMINA SIEROSZEWICE,. 63-105 SIEROSZEWICE UL OSTROWSKA 65
W imieniu zama\Niającego postępowanie prowadzą; Jerzy Kucharski, Jacek Sas
e-mail siero.szev;ice@,sieroszewice.pl tel. 62 739 60 76 .fax 62 739 6 04 56

II. Nazrva przedmiotu Zamówienia : ,,Budowa oświetlenia ulicznego lamltami
solarnvmi LED w mieiscowości Strzvżew Stara Wieś, gm. Sieroszewice,'
opis zawafty na stronie intęmetowej Urzędu Gminy
ll\il..:''l: _ir s.\riś:.sii:t'ils;łr:rvi.':c.\l\l'ittl'l*s.J..il!..':'ti\,,,,, \ l ])
III. Tryb postępowania: RoZPOZNANIE CENowE.
P oniŻszą o lertę na l eży :

a. ZłoŻyc w formie pisemnej : osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką
kurierską (pokój nr 10 - sekretariat) na niniejszym Formularzu ofer1y (zał. nr 2) do
dnia 15 września br do godziny 10:00

b. Składając ofertę pisemną prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na
Zamawta1ącego i opatrzonej napisem: ''Rozpoznanie cenowe na Budowę oświetlenia
tłlicznego lanlpalni solarnymi LED tłl mieiscowości Strzyżew Stara Wieś, gm.
Sieroszev,ice znak ZP.BSU. I 8.201 1 "

c. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo na
stronieinternetow'ej .'. ...ilt:.iisir:t'i1,.i.,..S-riir":r:.S

d. Praw'dopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wynikow nastąpi do dnia 19.09.br
e. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca. który złoŻy

ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie
do 7 dni od daty otrzymanta informacji o wyborze oferty.

f. Kryerium decydującym o wyborze jest tylko cena- przy załoŻeniu, ze wykonawca
złoŻy otbrtę zawierującą przedmiot zamówieni a zgodny z wymaganiami
zamawiającego i ustaleniami zawartymi w ',Regulaminie udzielania zamówień
publicznych, których wartość nie przekracza wytaŻonej w- zŁotychrównowafiości
kwoty 30.000 euro" zatwlerdzonymZaruądzeniem Wójta Gminy Sieroszewice z dnia
16 kwietnia 20l4r ł\r 372lŻ014

g. Zamawiający zastrzega plawo uniewaznienia postępowania w przypadku braku ofert
spełniających kryteria zawarte w opisie zamówienia, względnie przekroczenia kwoty
dostępnvch środków na realtzację zamówienia

h. oferta musi zawierać następujące in1brmacje i dokumenty :

- formularz oferly (zał. nr Ż')
- formularz cenowy ( zał. nr 3)
- wykaz wykonanyclr na przestrzeni ostatnich 5 lat 3 zadan o zbliŻonej wartości
- dokument potwierdzający uprawnienia Firmy do prowadzenia działalnoŚci
- imię i nazwisko kierownika budowy z potwierdzenia posiadania uprawnień
Niewypełnienie wszystkiclr zaw-artych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie of-erty
w tym postępowaniu i jej odrzucenie. oferta taka nie będzie poprawiana
i modyfi ko w ana pTZeZ zamawiaj ącego.

Sieroszewice. dnia 27 sierynia 20 14r L\,,". \
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