
Ogłoszenie
Burmistrz Iłowej ogłasza

przetarg nieograniczony poniżej 60.000 EURO na
udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Iłowa

w celu dofinansowania zadania inwestycyjnego pod nazwą
„ Modernizacja drogi gminnej w Jankowej Żagńskiej – I ETAP ”.

        
 1. Zamawiający:
     Burmistrz Iłowej, 68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27
     Tel. 068-368-14-00;  fax 068-368-14-00 ; email: ilowa@ilowa.pl

2. Tryb zamówienia :
     Przetarg nieograniczony w trybie art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
     publicznych ( Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami ) dla zamówienia poniżej   
     60.000 EURO.

 3. Przedmiot zamówienia :
     Przedmiotem zamówienia jest udzielenie kredytu krótkoterminowego Gminie Iłowa w  
     kwocie 540.000zł ( słownie: pięćset czterdzieści tysięcy złotych ) w celu dofinansowania 
     zadania inwestycyjnego pod nazwą  „ Modernizacja drogi gminnej w Jankowej  Żagńskiej 
     I ETAP ” na okres do dnia 31 grudnia 2006r.

4. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.

5. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena – 100%.

6. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

7. Wadium nie jest wymagane.

8. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia  6 stycznia 2006r. o godz.1200 
.

9. Termin otwarcia ofert 6 stycznia 2006r. o godz. 1230
.

10. Termin wykonania zamówienia 11 stycznia 2006r.

11. Oferty należy składać drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub 
      lub w Urzędzie Miejskim w Iłowej ul Żeromskiego 27 w kancelarii ogólnej ( pokój nr 14 ) 
      w godzinach pracy urzędu tj. od godz. 800 do godz. 1500.

12. Termin związania ofertą  5 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w pokoju nr 3 
      Urzędu Miejskiego w Iłowej, 68-120 Iłowa ul. Żeromskiego 27 bądź drogą
      pocztową  do dnia 6 stycznia 2006r.

14.Oferenci biorący udział w postępowaniu winni spełniać wymogi art.22 i nie podlegać
     wykluczeniu z art.24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych 
     ( Dz.U.Nr 19, poz.177 z późniejszymi zmianami ).



15. Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest Skarbnik Gminy Pani Ewa
Pasternak- Jerz tel.  068-368-14-00 w godzinach od 800 do 1500-tej,  lub Z-ca Skarbnika 
Pani Elżbieta Bielecka tel. 068-368-14-00  w godzinach od 8 do 15 – tej.

16. Dopuszcza się unieważnienie przetargu w przypadku prefinansowania przez Bank 
Gospodarstwa  Krajowego  udziału  środków   Europejskiego  Funduszu  Rozwoju 
Regionalnego  w  ramach  programu  INTERREG  IIIA,  Brandenburgia  –  Polska  (woj. 
lubuskie), przy dofinansowaniu zadania inwestycyjnego pod nazwą „Modernizacja drogi 
gminnej w Jankowej Żagańskiej – I ETAP”.

                                                                                            Burmistrz Iłowej
                                                                                            Aleksander Janus


