OGŁOSZENIE
O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI PONIśEJ 60.000 EURO.

Burmistrz Szczuczyna
19-230 Szczuczyn
Plac 1000-lecia nr 23
pow. grajewski, woj. podlaskie
tel./fax. (0-86) 273-50-80, 273-50-80
e-mail: um@szczuczyn.pl
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
/Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą
ogłasza przetarg nieograniczony na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej na
terenie Szczuczyna w 2007 roku.
Wspólny Słownik Zamówień –CPV – 90000000-7, 77000000-0.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została umieszczona na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Szczuczynie – www.um.szczuczyn.pl.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia –SIWZ moŜna odebrać osobiście
w siedzibie Zamawiającego /pok. Nr 11/ lub otrzymać drogą pocztową po złoŜeniu
u zamawiającego pisemnego wniosku o przesłanie SIWZ.
Termin realizacji zamówienia publicznego – 1 kwiecień – 30 październik 2007 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia prac objętych zamówieniem, lub odstąpienie od
umowy w przypadku posiadania niewystarczających środków finansowych na realizację zadań
będących przedmiotem zamówienia.
Oferta na wykonanie zamówienia winna zawierać całkowity koszt wykonania prac ustalonych
w istotnych warunkach zamówienia oraz w rozbiciu na zadania:
zadanie nr I – oczyszczanie miasta, zadanie nr II – utrzymanie zieleni miejskiej.
Wadium nie jest wymagane.
Pracownikami upowaŜnionymi do kontaktów z oferentami jest:
Kazimierz Galiński-Kierownik Ref. SGiR Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,
Janusz Biedrzycki-insp. Ref. SGiR Urzędu Miejskiego w Szczuczynie,
- tel. (0-86) 273-50-80, 273-50-81
Kryterium oceny ofert i ich znaczenie: cena 100%.
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2,
spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz spełniają warunki
dodatkowe określone w SIWZ.

Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.
Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z załącznikami i oznaczoną napisem
„ OFERTA – Przetarg nieograniczony na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej
w Szczuczynie w 2007 r” naleŜy złoŜyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w terminie do dnia
23.03.2007 r. do godz. 9.30.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego /pokój nr 11/ dnia 23.03.2007 r. o godz. 10.00.

Szczuczyn dnia 2007.03.07.

