Nasz znak: SOK/V/P_Z/5 /2004/753 .

Nowy Sącz 29 kwietnia 2004 r.

OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
1.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:
Zarząd Składowiska Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Sp. z.o.o.
ul. Śniadeckich 14, 33–300 Nowy Sącz
tel. (0-18) 449-10-60, fax. (0-18) 442 – 12 – 00 w. 6
Adres poczty elektronicznej: sok_ns@pro.onet.pl
2.OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
3.SPOSÓB UZYSKANIA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (w cenie 33,20 zł + VAT) można odebrać osobiście na
składowisku odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym (do w/w ceny
zostanie doliczona opłata pocztowa).
4.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane na terenie składowiska odpadów komunalnych przy ul.
Tarnowskiej 120 w Nowym Sączu, polegające na wykonaniu:
1. Brodzika najazdowego do dezynfekcji kół samochodowych wraz z kanalizacją
2. Częściowej rekultywacji w pasie drenażu wód odciekowych.
3. Odwodnienia zachodniej skarpy terenu przyległego do składowiska.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5.OFERTY WARIANTOWE
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6.WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin zakończenia robót: do 31 lipca 2004 r.
7.OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA ICH SPEŁNIENIA
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust. 1
i nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podst. art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Ocena spełnienia w/w warunków zostanie przeprowadzona w oparciu o przedłożone dokumenty i
oświadczenia.
Niespełnienie chociażby jednego warunku podmiotowego, spowoduje wykluczenie oferenta z
postępowania i odrzucenie jego oferty.
8.INFORMACJA NA TEMAT WADIUM
Wadium nie jest wymagane.
9.KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE
cena – znaczenie 100%
10.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Spółki – Nowy Sącz ul. Śniadeckich 14
najpóźniej do dnia 20 maja 2004 r. do godz. 12.00.
11.TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Termin związania ofertą wynosi 30 dni, rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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