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Nr sprawy IP.II.342-5/2008      Prudnik dnia 04.07.2008 r. 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

powyżej  14.000,00 Euro 

a nie przekraczającej kwoty na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) 

 

Powiat Prudnicki, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik, reprezentowany przez: 

Starostę-   Radosława Roszkowskiego 

Wicestarostę-   Józefa Skibę 

tel. (077)   406 81 75-6, 406 81 80-1, 438 17 00- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

fax. (077)   406 81 90, 438 17 01- Starostwo Powiatowe w Prudniku 

http://www.powiatprudnicki.pl 

ogłasza przetarg nieograniczony pn.: 

„Przebudowa mostu n/rz Osobłoga w m. Dzierżysławice” 

 
CPV    45.22.11.11.-3,   45.22.11.15-1,   45.22.11.19-9. 

•  dostawa sprzętu nastąpi- do dnia 31.10.2008r, 

 

Termin składania ofert- do dnia 25.07.2008r. w sekretariacie Starostwa Powiatowego 

w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik do godz. 10
00
- I piętro biuro nr 102 

 

Termin i miejsce otwarcia ofert- dnia 25.07.2008r. w Sali konferencyjnej Starostwa 

Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik godz. 11
00
- I piętro 

 

Termin związania z ofertą 30 dni 

 

Kryterium wyboru ofert : cena  - 100% 

 

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej 

2. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium 

3. Zamawiający  nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy  

4. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej 

5. Zamawiający   nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa 

    w art. 67, ust.1 pkt.  6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.  

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 

   elektronicznej. 

7. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej. 

   Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego 

   tj. w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Prudniku, ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik 

   w godzinach pracy Starostwa: poniedziałki w godz. 8,00 – 16,00 oraz od wtorku do piątku 

   w godz. 8,00 – 16,00 lub na stronie internetowej www.bip.powiatprudnicki.pl  

 

Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważnione są następujące osoby : 

a.   Wyjaśnienia dotyczące postępowania przetargowego w zakresie procedury przetargowej 

      jak i w zakresie merytorycznym udziela Pan inż. Andrzej Wójtowiec-  Starostwo 

      Powiatowe w Prudniku ul. Kościuszki 76 biuro nr 308 III piętro, tel. (077) 4381 748 

      lub (077)     406 81 80 wew. 308 
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      fax.406-81-90 czynny w godzinach pracy Starostwa: poniedziałki w godz. 8,00 – 16,00 

     oraz od wtorku do piątku w godz. 8,00 – 16,00     dniach: poniedziałek-  piątek w godz. 

     od   8
00
 do 15

00
.
 
 

 

Opis sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu:  spełnia / nie spełnia. 

1.Wypełniony i podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 1 do siwz 

2.Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 

   na  formularzu  nr 2 będącym załącznikiem do SIWZ, 
3.Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na formularzu 
   nr 3 stanowiącym  załącznik do  siwz. 
4.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
   działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
   do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
   upływem terminu składania ofert, 
5.Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
   Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
   potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz 
   składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane 
   prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
   całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące 
   przed upływem terminu składania ofert, 
6.Wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia 

   postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

   – w  tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym 

   przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz 

   załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie 

   (Formularz nr 4 ),   

7.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca 

   posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 

   kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

   składania ofert. Informacja winna być wystawiona  według wzoru określonego w formularzu 

   nr 5. W informacji ma być  jednoznacznie, bez jakichkolwiek warunków i zastrzeżeń 

   potwierdzona  wysokość środków finansowych lub zdolność kredytowa wykonawcy. 

   Zamawiający nie będzie uznawał za prawidłowe informacje banku, w których podano saldo 

   środków obrotowych. 
 
Sporządził:                                                                                                            zatwierdził kierownik jednostki:  

Andrzej Wójtowiec 

 


