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Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane publikacja obowiązkowa
Dostawy                          publikacja nieobowiązkowa     
Usługi          

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa:     Gmina Iłowa

Adres pocztowy: 

Miejscowość:  Iłowa   ul. Żeromskiego 27 Kod pocztowy:
68-120

Województwo:
lubuskie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:
Józef Chudoba

Tel.: 068 3681400

E-mail: ilowa@ilowa.pl Fax: 068 3681401

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.ilowa.pl
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
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 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa 
 Podmiot prawa publicznego
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub       

      trybunał
 Państwowa szkoła wyższa
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Inny (proszę określić):           

 Ogólne usługi publiczne
 Obrona
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 Środowisko
 Sprawy gospodarcze i finansowe
 Zdrowie
 Budownictwo i obiekty komunalne
 Ochrona socjalna
 Rekreacja, kultura i religia
 Edukacja
 Inne (proszę określić):                         

                       

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie      

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Przebudowa drogi gminnej – obręb Czyżówek ; etap I

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                     (b) Dostawy                                  (c) Usługi                                      

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za 
pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług:                   nr ��

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych 

Obręb Czyżówek - dz. nr 546

Główne miejsce realizacji dostawy 

                                                                        

                                                                        

Główne miejsce świadczenia usług 

                                                                        

                                                                        

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   

Zawarcia umowy ramowej                                                                     
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                             

Maksymalna liczba ���
wykonawców planowanej umowy ramowej 

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                 

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach: ��  lub miesiącach: ���
Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): 

Wartość bez VAT:                                                              Waluta                           
lub  zakres:   między                                a                                          Waluta:           

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                                                 

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia :  

Przedmiot zamówienia obejmuje roboty , w wyniku których zostaną zrealizowane następujące elementy

A. Przebudowa drogi gminnej o następujących parametrach :

- droga o długości 596,00 mb i szerokości 6,00m ; pobocza o szerokości 1,00m ; droga skrzyżowana z drogą 
wojewódzką , włączenie za pomocą łuków o promieniu 9m i 10 m.

- konstrukcja jezdni : roboty pomiarowe ; roboty ziemne ; stabilizacja gruntu cementem o grubości 15 cm; podbudowa 
z tłucznia kamiennego o gr. warstwy 23 cm ; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego o gr. 6 cm ; warstwa scieralna z 
betonu asfaltowego o gr. 4 cm ; pobocza o szerokości 1m, wzmocnione tłuczniem o gr.10 cm

- odwodnienie nawierzchni drogi : rów przydrożny po stronie lewej o długości 311,00mb ; ściek betonowy 
prefabrykowany po stronie prawej o dł. 275,00 mb; przepust betonowy rurowy o średnicy 400mm i długości 12mb

B. Budowa przyłącza wodociągowego

Montaż rur ciśnieniowych wodociągowych PE/ Dz 110 mm ( PN-1,0 MPa) , zgrzewanych doczołowo o łącznej 
długości L=635,50 mb ; wykonanie studni wodomierzowej z kręgów typ BS o średnicy 2000mm, wyposażenie 
przyłącza w zasuwy żeliwne kołnierzowe – 2 sz/100mm  oraz w hydrant pożarowy podziemny- 1 szt/ 100mm

A. Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej

Montaż rur ciśnieniowych kanalizacyjnych PE/Dz110 mm (PN-0,6 MPa) , zgrzewanych doczołowo o łącznej długości 
L=681,00 mb ; wykonanie studni podciśnieniowej o średnicy 1200 mm /1szt , z wyposażeniem zaworów 80 mm/2 szt.

B. Budowa odcinka kanalizacji tłocznej 

Ułożenie przewodu z rur ciśnieniowych PE/Dz 125 mm o długości L= 480 mb oraz przewodu PE /Dz 40mm długości 
L=480 mb jako rury osłonowej dla projektowanego kabla monitoringu sieci kanalizacyjnej.

2. Szczegółowy zakres i technologia robót został zawarty w :

2.1 specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót dla wszystkich ich elementów

       2.2 projekcje budowlanym i wykonawczym dla przebudowy drogi oraz budowy przyłącza wodociągowego ; 

            kanalizacji podciśnieniowej oraz kanalizacji tłocznej

2.3 przedmiarach robót dla wszystkich elementów
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2.4 projekcje umowy

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Zgodnie ze SIWZ , wykonawca składa oświadczenia że spełnia warunki udziału w postępowaniu; że nie podlega 
wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ust.1i 2 ; oświadczenia o potencjale kadrowym ,technicznym oraz 
doświadczeniu- potwierdzone na formularzach załączonych do SIWZ

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny 
przedmiot 45.23.31.20.-6 ����-�  ����-�

Dodatkowe 
przedmioty

45.23.32.20.-7
45.23.13.00.-8
45.23.24.10.-9
45.33.00.00.-9

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy 
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie 

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie 

II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Całkowita wielkość lub zakres :

Tak jak w punkcie II.1.5

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany         Wymagany   

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����   

lub  data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  -   30.11.2006r

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

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Wadium wynosi : 15000 PLN

Oferent pod rygorem nieważności oferty wnosi wadium w ww. wysokości, najpóźniej do terminu składania ofert i 
dołącza oryginał lub poświadczoną kopię potwierdzenia wniesienia wadium do oferty. 

Wadium może być wnoszone w: 

- pieniądzu, 

-  poręczeniach  bankowych  lub  poręczeniach  spółdzielczej  kasy  oszczędnościowo-kredytowej,  z  tym  że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym 

- gwarancjach bankowych, 

- gwarancjach ubezpieczeniowych, 

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy z 9 listopada 2000 
r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 

Oferent sam wybiera sobie formę wadium. 

W przypadku wyboru pieniężnej  formy,  wadium należy  wpłacać  w kasie  Urzędu  Miejskiego,  (kasa  czynna 
codziennie w godz. 7:30 - 14:00 ), lub przelewem na rachunek bankowy: 

Bank Spółdzielczy w Iłowej   Nr konta : 50965800060000144320070004 , Urząd Miejski, z dopiskiem "Wadium 
na zadanie: Przebudowa drogi gminnej obręb Czyżówek –etap I 

Wadium musi obejmować okres związania ofertą, tj. do dnia 26.10.2006r

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA 
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE
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Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

-  posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień, 

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, 

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1i 2, 
spełniają wymogi art. 22 ust.  1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniający wymogi określone w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów załączonych do 
oferty. 

Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 

Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania. 

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne musi spełnić niżej wymienione warunki: 

1) Wypełnić druk OFERTY, który należy sporządzić ściśle wg wzoru druku załączonego przez zamawiającego, 
udzielić co najmniej 3-letniej gwarancji. 

Wskazać części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. 

2)  Wypełnić  kosztorys  ofertowy  ,  który  należy  sporządzić  ściśle  wg  wzoru  druku  załączonego  przez 
Zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków, poprzez sprawdzenie złożonych przez 
wykonawcę stosownych oświadczeń i dokumentów: 

- oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art.22 ust. 1 Pzp i nie podleganiu wykluczeniu 
na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Pzp 

- zaakceptowany projekt umowy (poprzez podpis) 

-  oryginał  lub  kserokopia,  poświadczona  przez  oferenta  za  zgodność  z  oryginałem,  aktualnego  odpisu  z 
właściwego  rejestru  albo  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  jeżeli  odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawionego nie 
wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert; 

-  koncesji,  zezwolenia  lub  licencji,  jeżeli  ustawy nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji,  zezwolenia  lub 
licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym; 

-  aktualne  informacje  z  Krajowego Rejestru  Karnego  albo  równoważne zaświadczenia  właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie  określonym w art.  24 ust.  1 pkt  4-8 
ustawy,  wystawione  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  ofert.  W  przypadku 
składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, informacja musi być złożona przez każdy podmiot. 

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy - 
Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
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- oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z 
właściwego Urzędu Skarbowego wystawionego nie wcześniej  niż 3 m-ce przed upływem terminu składania 
ofert; 

- oryginał lub kserokopia, poświadczona przez oferenta za zgodność z oryginałem, aktualnego zaświadczenia z 
właściwego ZUS wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert. 

W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a 
także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zamawiający żąda następujących dokumentów: 

-  przedstawić  wykaz  osób  i  podmiotów,  które  będą  wykonywać  zamówienie  lub  będą  uczestniczyć  w 
wykonywaniu  zamówienia,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  niezbędnych  do  wykonania 
zamówienia,  a także zakres wykonywanych przez nich czynności.  W przypadku osób kierujących robotami 
wymagane  jest  wykazanie  co  najmniej  dwóch  osób.  Do  oferty  należy  dołączyć  kopie  uprawnień  (osób 
kierujących). 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty te mogą spełniać 
łącznie  

- przedstawić wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca; 

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie ww. warunek podmioty te mogą spełniać 
łącznie  

-  przedstawić  wykaz  inwestycji  (od trzech do pięciu)  wykonanych w ostatnich pięciu  latach,  a  jeżeli  okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością 
robotom budowlanych stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, daty i miejsca wykonania 
z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zastały wykonane należycie 

Oświadczenia i dokumenty będą do oferty dołączone w postaci załączników wg. wzoru jak w SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony      

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny          
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IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ���  

lub  minimalna liczba ��� / maksymalna liczba ��� 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

 

Kryteria

1.                                                                         

2.                                                                         

3.                                                                         

4.                                                                         

5.                                                                         

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

Kryteria

6.                                                                          

7.                                                                          

8.                                                                          

9.                                                                          

10.                                                                        

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie 

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na 
której będzie prowadzona

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy):

www.ilowa.pl
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Opłata (o ile dotyczy) -  50 ;   Waluta: PLN 

Warunki i sposób płatności: 

SIWZ  można odebrać w Urzędzie Miejskim ,w Iłowej pokój 8, po uprzednim dokonaniu wpłaty 50 zł ,w kasie 
Urzędu od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym  ( 50 zł plus koszty 
przesyłki)

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy): 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

Data :  26 . 09. 2006r                                                                                                                     Godzina:  12.00

V.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                                                                                                                                              

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 

Data:     26.09.2006r                                                                      Godzina: 12.15

Miejsce : Urząd Miejski w Iłowej   pokój nr 14

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

          tak     nie 

Jeżeli tak, wskazać projekt/program: 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

9/10



Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  GG.I.7020/65/06                                          ZP-300

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   25.08.2006r  (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy:          Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.:           

E-mail:           Fax:           

Adres internetowy (URL):

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy:          Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.:           

E-mail:           Fax:           

Adres internetowy (URL):

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU /OFERTY

Nazwa:

Adres pocztowy:

Miejscowość: Kod pocztowy:          Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.:           

E-mail:           Fax:           

Adres internetowy (URL):
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ZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr    ���              NAZWA                                                                                                                                                              

1) Krótki opis

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Dodatkowe 
przedmioty

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany         Wymagany   

Okres w miesiącach:  ��  lub  dniach:  ����  (od udzielenia zamówienia)  

lub  Rozpoczęcie ��/��/����     (dd/mm/rrrr)

       Zakończenie ��/��/����     (dd/mm/rrrr)
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5) KRYTERIA OCENY OFERT (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

 

Kryteria

1.                                                             

2.                                                             

3.                                                             

4.                                                             

5.                                                             

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

Kryteria

6.                                                                          

7.                                                                          

8.                                                                          

9.                                                                          

10.                                                                        

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

6) INFORMACJE DODATKOWE

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
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