
URaĄD GMINY
63-405 STEROSZEWICE0546259

powiat ostrowski
woi. wielkopolskie

tel. 7-396-076; 7"396-089; trUax Z-996-4S6

Nr 2P.BSU.3.2014
ROZPOZI{ANIE CENOWE zał. nr 1

htts:,jilvlvlł,.L."i$'si*r$s:{i:rvi**.pilit}{lr:x.L*}r$'ji*i,,,,,,llJf

o waftości netto Zawaltej w kwocie 10.000 - 30 000 EURO
W ninie.|szym postępowaniu nie stosuje się przepisów pzp (art 4 pkt 8 ).

I . Nazrva i adres ZAMAWIAJĄCEGo :

GMINA SIEROSZEWICE,, 63-405 SIEROSZEWICE UL. OSTROWSKŁ 65
W imięniu zamamającego postępowanie prowadzi; JACEK SAS
e-mail jaceksas@sieroszewice.pl tel.62 739 60 76w 350 fax 62 739 6 04 56

II. Nazwa przedmiotu zamówienia : ,,Przebudowa nawierzchni drogi gminnei w
mieiscowości Sławin Starv, gm. Sieroszewice"
opis zawarty na stronie intemetowej Urzędu Gminy

III. Tryb postępowania: RoZPOZNANIE CENowE.
P oniŻszą o lertę na|eŻy :

a. ZłoŻyć w formie pisemnej : osobiście, Za pośrednictwem poczty lub przesyłką
kurierską (pokój nr 10 - sekretariat) naniniejszym Formulatzuoferty (zał.nr 2) do
dnia 2 lipca br do godziny 10 oo

b. Składając ofertę pisemną prosimy ją opakować w jednej kopercie zaadresowanej na
Zamawtającego i opatrzonej napisem: ''Rozpoznanię cenowe na Przebudowę
nawierzchni-drogi gminnej w miejscowości Sławin Stary , gm. Sieroszewice" znak
ZP,BSU,3.2OI4

c. Szczegółowe informacje o sposobie prowadzenia postępowania znajdą Państwo na
stronie internetowej sii'l',l;ri'tr ii'ą' jili*l'll:l{tl, it"a.:';

d. Prawdopodobny termin wyboru oferty i ogłoszenia wyników nastąpi do dnia 10.07.br
e. Wykonawcy zostanąpoinformowani o dokonanym wyborze, wykonawca, który złoŻy

ofertę najkorzystniejsząbędzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie
do 7 dni od daty otrzymania informacji o wyborze oferty.

f. Kryterium decydującym o wyborze jest tylko cena- ptzy założeniu, Że wykonawca
złoŻy ofertę zawierającą przedmiot zamówienia zgodny z vłymaganiuni
zamawiającego i ustaleniamt zawaltymi w ,,Regulaminie udzielania zamowien
publicznych, których wartość nie przekracza wyraŻonej w złotychrównowarlości
kwoty 30.000 euro'' zatwierdzonymZarządzeniem Wójta Gminy Sieroszewice z dnla
16 kwietnia 2014r Nr 37212014

g. ZamawiĄący zastrzega prawo uniewaznienia postępowania w przypadku braku ofert
spełniających kr1'teria zawarte w opisie zamówienia, względnie przekroczenia kwoty
dostępnych środków na realizację zamówienia

h. oferta musi zawierać następujące informacje i dokumenty :

- formularz oferty ( zał. nr 2)
- formularz cenowy (zał. nr 3)
- Wkaz wykonanych na przestrzeni ostatnich 5 lat 3 zadan o zbliŻonej wartości
- dokument potwierdzający uprawnienia Firmy do prowadzenia działalności
- imię i nazwisko kierownika budowy zpotwierdzenia posiadania uprawnień
Niewypełnienie wszystkich zawartych tam wymagań spowoduje nie przyjęcie oferty
w tym postępowaniu i jej odrzucenie. ofeńa taka nie będzie poprawiana
i modyfi ko w ana przęz zamawiaj ącego.

Sieroszewicę. dnia 23 czerwca2014r


