
Numer sprawy:  DR.272.2.2019
Chodzież, 29 marca 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

Nazwa zadania: „Remont przepustu ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec”

I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Nazwa zamawiającego Powiat Chodzieski
Adres zamawiającego Ulica: Wiosny Ludów 1
Kod Miejscowość 64-800 Chodzież
Faks: 0-67 281-27-11
adres strony internetowej: www.powiat-chodzieski.pl
adres poczty elektronicznej: starostwo@pro.onet.pl
Godziny urzędowania: 7:00-15:00

II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia
29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U  z  2018  r.  poz.  1986)  
określonego w art. 4 pkt 8.

III.  Adres  strony  internetowej,  na  której  zamieszczone  zostanie  zaproszenie  do  
złożenia oferty wraz z załącznikami :
Zaproszenie  do  złożenia  oferty  wraz  z  załącznikami  zamieszczone  zostanie  na  stronie  
internetowej:
 http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-p  ubliczne.html   w Dziale: 
Ogłoszenia / zamówienia publiczne 

  

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

„Remont przepustu ciągu drogi nr 1177P w m. Bukowiec”
Przedmiot zamówienia określa specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia oraz 
przedmiar robót

Kody Wspólnego Słownika Zamówień:

45.23 .1000-5 -roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów
komunikacyjnych i linii energetycznych

V. Termin wykonania zamówienia:

           60 dni od  podpisania umowy

Proszę o podanie w ofercie (na załączonym formularzu cenowym) ceny netto i brutto
za zrealizowanie niniejszego zamówienia.
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http://bip.wokiss.pl/chodziezp/bip/ogloszenia/zamowienia-
http://bip.wokiss.pl/chodziezp/index.php?pid=156


 
VI.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny  
spełniania tych warunków:

1. O  udzielenie  niniejszego  zamówienia  mogą  ubiegać  się  wykonawcy,  którzy  spełniają 
warunki, dotyczące:

1)  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (koncesja, zezwolenie lub licencja):
 
Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

3)  dysponowania  odpowiednim  potencjałem  technicznym  oraz  osobami  zdolnymi  do 
wykonania zamówienia:

 
Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

Wypełnić stosowne oświadczenie - załącznik nr 2 do zaproszenia ofertowego

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania:

Wypełnić stosowne oświadczenie- załącznik nr 3 do zaproszenia ofertowego

 
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

- cena  100%
  

VIII. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać do dnia: 12.IV.2019 r. do godz. 1000 w siedzibie zamawiającego:
Starostwo Powiatowe Ulica:  Wiosny Ludów 1 64-800 Chodzież,  Biuro  Obsługi  Klienta  
(parter).

IX. Załączniki:

1. Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu wraz z załącznikami.
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