
Krzepice, dnia 14.11.2005 r. 
 

Burmistrz Krzepic 
 
ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60 000 EURO, na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz.177 z 
późn. zm.). 
Zamawiający: Gmina Krzepice 
ul. Częstochowska 13,          42-160 Krzepice 
tel./fax (034) 317 51 72 
e-mail: ue@krzepice.pl                   adres internetowy: www.bip.krzepice.pl 
 

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika w miejscowości Dankowice Drugie na 
odcinku od budynku szkolnego do skrzyżowania z drogą gminną w Dankowicach 
Pierwszych .Zakres robót obejmuje wykonanie - 1544,50 m2 chodnika, zjazdy - 534,5 m2 , 
odwodnienie – 43 m .  

 
Zadanie jest współfinansowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów 
wiejskich 2005-2006” 
 
Szczegółowy opis robót – zawiera projekt budowlany i specyfikacja techniczną wykonania i 
odbioru robót - do wglądu w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 9 .  
Zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót – załącznik do Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia . 
 

Kod CPV:  45.23.32.22-1.  
 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych. 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
 
Termin wykonania zamówienia –  zakończenie 15.07.2006 r. 
 
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego 
Urząd Miejski w  Krzepicach ul. Częstochowska 13, pok. nr 9.  
 
Opłata za specyfikacje wynosi 20,00 zł brutto .  
 
Osoby uprawnione do kontaktu z oferentami:  
Bożena Kostrubiec, Krystyna Mrożek pok. nr 9, godz. 800-1500,      tel. 317 51 72   wew. 29. 
 
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni z postępowania na 
podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, spełniający warunki udziału w 
postępowaniu określone w art. 22 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający 
dodatkowe warunki i wymogi określone w SIWZ, na potwierdzenie których należy złożyć 
stosowne wymagane dokumenty i oświadczenia. Ocena spełnienia warunków dokonana 
zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w 
oświadczeniach i dokumentach wymienionych w pkt IX   Specyfikacji . 
 

mailto:ue@krzepice.pl
http://www.bip.krzepice.pl/


Wadium – oferta winna być zabezpieczona wadium wniesionym przed terminem złożenia 
ofert tj. do dnia 09 stycznia 2006 r. godz. 10.30 w wysokości – 3.000,00 zł.  
  
Kryterium wyboru oferty – cena 100 %. 
 
Termin związania z ofertą – 60 dni od upływu terminu do składania ofert . 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego sekretariat pok. nr 3 lub przesłać na adres 
Zamawiającego w terminie do dnia 09 stycznia 2006 r, godz. 10.30 .  
 
Otwarcie ofert w siedzibie Zamawiającego w dniu 09 stycznia 2006 r. o godz. 11.00 pok. 
nr 4 . 
 
 


