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Nr 341/1/2008 Starcza, dnia 03.06.2008r.

Ogloszenie o przetargu nieogranicmnym

1 . Gmina Starcza, 42-261 Stareza, ul. Gminna 4, tel. (034) 3140 334
oglasza przetarg nieograniczony o wartoSci szacunkowej poniircj kwot okre3lonych
w art. 11 ust. 8 Prawa zanrowief publicznych na,rPrzebudowp drogi dojazdowej
do grunt6w rolnych w miejscowoSciach l-ysiec i Wlasna"
CPY: 45 23 20-6
2. Specyfikacjp istotnych warunk6w zam6wienia wraz z dmkiem oferty moina
uzyskad w siedzibie Zamawiajqcego tj. Urzgdzie Gminy w Starczy, ul. Gminna 4,
pok- nr 5 . Formularz ofefi ze Specyfikacj4 istotnych warunk6w zam6wiema jest
dostgpny r6wnie2 na stronie intemetowej Zarnwiajqcego:
lrttp:ilwwu .bio.sta

3. Przedmiotem zam6wienia jest przebudowa drogi dojazdowej do grunt6w
rolnych w miejscowoSciach I-ysiec i Wlasna, polegaj4ca na wykonaniu
nawierzchni z kruszywa kamiermego o gruboSci 20 cm (z warstwq odcinaj4c4 ok.
26 cm) z powierzchniowym utrwaleniem emulsyjno - grysowym. W zakres
zam6wienia wchodzi takze wykonanie 200 m rowu odwadniajqcego.

DNne lechniczne przebudorTwrnej drcgi.
- dhtgo6d drogi 750 nL
- sze.okoic jezdni 4 4
- pobocza po obu stronach drogi o szerokosci 0,5m
- r6w odwadniajacy 200m

Przewidziano spadekjednostronny drogi o wartosci 3oZ.
Szczegctlo*y zalses i rodzaj prac dotycz4cych postgpowania przetargowego
przedstawia Specyfikacja istotnych warunk6w zam6wienia
4. Nie dopuszcza siq skladania ofert wariantowych.
5.Termin realizacj i do 3 1.08.2008r.
6.Warunki udzialu w postgpowaniu:- zloZenie dokument6w wymienionych poniZej:

a) wypelniony druk ,,Oferta", stanowiqcy zalqcznlk nr I do niniejszej
specyfkacj i,

b) aktualny odpis z wla5ciwego rejestru albo aktualne za3wiadczenie o wpisie do
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej,

c) udokumentowanie (referencje) wykonania w ci4gu trzech ostatnich lat co
najmniej trzech rob6t budowlanych o zakresie i charakterze por6wn),v/alnym
z niniejs4rm zam6wieniem i wartoSci co najmniej 100 000 zl.

d) oSwiadezenie o spehrianiu warunk6w wymaganych przez Z,an:r.tluiajqcego na
podstawie arI. 22 i ari. 24 ustawy z dnta 29 stycznia 2004r. Prawo zam6wieri
publicmych, stanowiqce zalqemik nr 3 do niniejszej SIWZ.

7 . Z,amawiajqcy rne wynraga zlo2enia wadium.



S.Kryterium wyboru oferty: cena najni2sza - l00Yo
g.Zamknietq oferte naleiry zloiry! w siedzibie Gminy Starcza,

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza, pok. nr 7.
10. Termin skladania ofert uply.wa dnia 26.06.2008 r. do godz. 10.00

1 I . Oferty naleiry adresowai:
Gmina Starcza

ul. Gminna 4, 42-261 Starcza
Na opakowaniu oferty naleZy zamieScid nastgpuj4c4 informacjq:

,,Of€rts pr t.rgowa - Przebudowa drogi dojazdowej do gnrnt6w rolnych
w miejscowo6ciach tr-ysiec i Wlasna".

l2.Termin zwiqzaria ofert4 - 30 dni od ostatecznego teminu skladania oiert.
l3.Otwarcie ofert nast4pi w siedzibie Zamawiajqcego pok. nr 1

w dniu 26.06.2008 r. o godz. 10.30.
l4.Pracownikami uprawnionymi do kontakt6w z oferentami s4

P. Ilona Ciura - Sekrctarz Gminy, tel. (034) 3140 334, wewnetrzny 12
P. Dawid Pijet, pok. nr 5, tel. (034) 3140 334, wewnQtrzny 20.

15. Zarnavtiajqcy nie przewiduje moZliwoSci zawarcia urnowy ramowej.
16. Nie dopuszcza siq skladania ofert czg5ciowych.
1,7. Zamawiaj4cy nie ustanawia dynamicznego systemu zakup6w.
18. Zamawiajqcy nie przewiduje moZliwo5ci zastosowania aukcji elektronicznej

do wyboru najkorzystniejszej oferty.


