
Pabianice: Budowa o świetlenia ulicznego w miejscowo ści Rydzyny
Numer ogłoszenia: 187272 - 2008; data zamieszczenia: 11.08 .2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pabianice, ul. Torowa 21, 95-200 Pabianice, woj. łódzkie, tel. 042 2139660, 2139676, fax 042

2139660.

Adres strony internetowej zamawiaj ącego: www.pabianice.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego: Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Rydzyny.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielko ści lub zakresu zamówienia: Zakres robót obejmuje: posadowienie słupów

oświetleniowych i montaŜ opraw świetlnych w ilości 15 szt oraz ułoŜenie kabla zasilającego lampy uliczne 754 mb.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówie ń (CPV): 45.31.00.00-3, 45.30.00.00-0, 45.31.12.00-2.

II.1.5) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty cz ęściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si ę złoŜenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNY M, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w post ępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tyc h warunków:

wykonawca musi spełnić warunki z art. 22 i art.24 Prawa zamówień publicznych, potwierdzone dokumentami zgodnie

z siwz .

Informacja o o świadczeniach i dokumentach, jakie maj ą dostarczy ć wykonawcy w celu potwierdzenia

spełniania warunków udziału w post ępowaniu: wykaz wykonanych robót w tym co najmniej jedna robota

podobnie jak w przedmiocie zamówienia potwierdzona przez zamawiającego

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniŜsza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b ędzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost ępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.pabianice.gmina.pl

Specyfikacj ę istotnych warunków zamówienia mo Ŝna uzyska ć pod adresem: Pabianice ul. Torowa 21.



IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udział u w post ępowaniu lub ofert: 02.09.2008 godzina 10:00,

miejsce: Urząd Gminy Pabianice - sekretariat.

IV.3.5) Termin zwi ązania ofert ą: 02.10.2008.


