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Urz d Zamówie  Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Zamieszczanie og osze  on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zamieszczanie obowi zkowe

Zamieszczanie nieobowi zkowe

O OSZENIE DOTYCZY

Zamówienia publicznego Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I.1) NAZWA I ADRES

Nazwa:
Burmistrz I owej

Adres pocztowy: ul. eromskiego 27

Miejscowo :
owa

Kod pocztowy:
68-120

Województwo:
lubuskie

Tel.:
068 3681400

Fax:
068 3681401

Adres strony internetowej zamawiaj cego (je eli posiada):  www.ilowa.pl
Adres strony internetowej, pod którym dost pne s  informacje dotycz ce dynamicznego systemu zakupów (je eli
dotyczy):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO

 Administracja rz dowa centralna  Uczelnia publiczna
 Administracja rz dowa terenowa  Instytucja ubezpieczenia spo ecznego i zdrowotnego
 Administracja samorz dowa  Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej

 Podmiot prawa publicznego  Inny (prosz  okre li ):
 Organ kontroli pa stwowej lub ochrony prawa,

d lub trybuna

SEKCJA II:PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
 "Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul. aga skiej w I owej".
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II.1.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane Dostawy  Us ugi

przys uguje odwo anie

nie przys uguje odwo anie

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest "Utrzymanie i administrowanie stadionu miejskiego przy ul. Piaskowej 1a oraz boiska przy ul.

aga skiej w I owej". Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

II.1.4) WSPÓLNY S OWNIK ZAMÓWIE  (CPV)

ownik g ówny

ówny przedmiot 7 5 . 1 2 . 4 0 . 0 0 - 1

. . . -
Dodatkowe przedmioty

. . . -

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej tak ilo  cz ci: * nie

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej tak  nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Okres w miesi cach: lub dniach:
lub

data rozpocz cia 0 1 /0 1 / 2 0 0 9 (dd/mm/rrrr) lub zako czenia 3 1 /1 2 / 2 0 0 9  (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (je eli dotyczy)
1. Zamawiaj cy da wniesienia wadium w kwocie 1.000 z  przed up ywem terminu ska adania ofert, w jednej z form okre lonych
w art.45 ust.6 ustawy z dn. 29.01.2004  r. - Prawo zamówie  publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 233, poz.1655 z pó n. zm.)
2. W przypadku wniesienia wadium w pieni dzu wykonawca wp aca wadium przelewem na rachunek bankowy nr 50 9658 0006
0000 1443 2007 0004 BS I owa z dopiskiem "wadium". Wadium musi wp yn  na rachunek zamawiaj cego przed up ywem
terminu sk adania ofert. Zamawiaj cy da za czenia do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzaj cego dokonanie
przelewu na rachunek bankowy zamawiaj cego.
3. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca za cza do oferty kopi  dokumentu stwierdzaj cego wniesienie
wadium i za cza orygina  tego dokumentu w sposób umo liwiaj cy dokonanie od czenia i zwrotu orygina u dokumentu bez
uszkodzenia oferty.

* W celu podania szczegó ów dotycz cych poszczególnych cz ci mo na wype ni  za cznik I.
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III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu (z uwzgl dnieniem ich znaczenia, je eli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny spe niania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienia mog  ubiega  si  Wykonawcy, którzy:
1) posiadaj  uprawnienia do wykonywania  dzia alno ci obj tej przedmiotem niniejszego    zamówienia, je eli ustawy
nak adaj  obowi zek posiadania takich uprawnie ;
2) posiadaj  niezb dn  wiedz  i do wiadczenie oraz dysponuj  potencja em technicznym i  osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia;
3) znajduj  si  w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegaj  wykluczeniu z post powania o udzielenie zamówienia.

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia spe niania
warunków udzia u w post powaniu (je eli dotyczy):
Do oferty (formularza ofertowego za cznik nr 1) Wykonawca do czy:
1) podstawowe informacje o Wykonawcy  (za cznik nr 2 do SIWZ).
b) za wiadczenie lub o wiadczenie z w ciwego Urz du Skarbowego o nie zaleganiu w p atno ciach wobec Skarbu Pa stwa,
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adanjia ofert,
c) za wiadczenie lub o wiadczenie z w ciwego oddzia u ZUS-u o nie zaleganiu w op atach obowi zuj cych sk adek,
wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert
d) aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualne za wiadczenie o wpisie do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli
odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji dzia alno ci gospodarczej, wystawionego nie wcze niej
ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert.
e) o wiadczenie wykonawcy, e nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 i 24 ustawy - (za cznik nr 3 do SIWZ).
f) podpisany projekt umowy (za cznik nr 4 do SIWZ)
4. Dokumenty mog  by  przedstawione w formie orygina ów lub kserokopii po wiadczonej przez Wykonawc  za
zgodno  z orygina em.

SEKCJA IV : PROCEDURA

IV .1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV .1.1) Tryb udzielenia zamówienia

Przetarg nieograniczony Przetarg ograniczony

Negocjacje z og oszeniem Dialog konkurencyjny

IV. 1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan  zaproszeni do udzia u w post powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og oszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców nie dotyczy

IV .2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV .2.1) Kryteria oceny ofert

Najni sza cena

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie

Kryteria Znaczenie

1. CENA 100

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna

tak adres strony, na której b dzie prowadzona: nie
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IV .3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV .3.1) Adres strony internetowej, na której jest dost pna specyfikacja istotnych warunków zamówienia (je eli
dotyczy): www.ilowa.pl

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej
ul. eromskiego 27
68-120 I owa
IV .3.2) Opis potrzeb i wymaga  zamawiaj cego okre lonych w sposób umo liwiaj cy przygotowanie si
wykonawców do udzia u w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu (je eli
dotyczy):
nie dotyczy

IV .3.3) Informacja o wysoko ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili
rozwi zania stanowi ce podstaw  do sk adania ofert, je eli zamawiaj cy przewiduje nagrody:
nie dotyczy

IV .3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert

Data: 1 2 / 1 2 / 2 0 0 8 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
Miejsce: Urz d Miejski, ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, pok. Nr 14

IV .3.5) Termin zwi zania ofert

Do : / /  (dd/mm/rrrr)
lub

okres w dniach: 3 0 (od ostatecznego terminu sk adania ofert)

IV .3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotycz ce finansowania projektu/programu ze rodków Unii Europejskiej
(je eli dotyczy)
nie dotyczy
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