OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP.341/ 93 (ZB)/06 z dnia 22 listopada 2006r.
1. Zamawiaj cy: Gmina Miejska K trzyn reprezentowana przez Burmistrza Miasta K trzyn
– z siedzib ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 K trzyn, tel. 0-...-89 752-05-20, 752-05-60,
fax. 0-...-89 752-05-31, NIP 742-000-83-48.
2. Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie projektu „Planu miejscowego
zagospodarowania przestrzennego miasta K trzyn w kwartale terenu poło onego
pomi dzy ulicami Marii Curie Skłodowskiej, M.Kajki, Placem Marsz. J.
Piłsudskiego, Gen. Wł. Sikorskiego oraz Wojska Polskiego w K trzynie” oraz
kompletu dokumentów formalno prawnych ilustruj cych proces uchwalenia planu.
3. Symbol zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówie publicznych: CPV 74250000-6
4. Po dany termin realizacji zamówienia do 12 miesi cy od daty podpisania umowy.
5. Ka dy oferent przyst puj cy do post powania powinien zło y o wiadczenie, e:
1) jest uprawniony do wyst powania w obrocie prawnym.,
2) posiada uprawnienia niezb dne do wykonania okre lonych prac lub czynno ci, je eli
ustawy nakładaj obowi zek posiadania takich uprawnie ,
3) dysponuje niezb dn
wiedz
i do wiadczeniem, potencjałem ekonomicznym
i technicznym, oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
4) znajduje si w sytuacji finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
5) nie podlega wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 ustawy,
6) o wiadczy, e w przypadku wyboru jego oferty podpisze umow , której wzór
zał czono do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
7) realizuj c zamówienie publiczne w ci gu ostatnich 3 lat przed wszcz ciem
post powania nie wyrz dził szkody nie wykonuj c zamówienia z nale yt staranno ci
8) w chwili obecnej przeciwko jego firmie ( osobie) nie toczy si
adne post powanie
egzekucyjne,
9) po zapoznaniu si z warunkami zamówienia akceptuje je bez zastrze e .
6. Post powanie b dzie prowadzone z zastosowaniem obowi zuj cych preferencji krajowych.
7. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia mo na uzyska w Wydziale
Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomo ciami Urz du Miejskiego w K trzynie
ul. Wojska Polskiego 11, pok. 204, tel. 0 -89 752-05-60, fax. 0-89 752-05-31 po zło eniu
zapotrzebowania na pi mie, ponadto tre specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest
udost pniona do wgl du na stronie internetowej www.ketrzyn.com.pl .
8. Oferta wraz z wymaganymi dokumentami powinna by zło ona przez oferenta w
Sekretariacie Urz du Miejskiego w K trzynie, ul. Wojska Polskiego 11.
9. Termin składania ofert upływa 08 grudnia 2006r. o godz. 1100. Koperta zawieraj ca ofert
powinna by wyra nie oznaczona „przetarg nieograniczony – m. p. z. p. m. K trzyn
„REJA”” – w przypadku nadesłania oferty poczt lub w inny sposób, oferta powinna by
wyposa ona dodatkowo w kopert zewn trzn , która mo e by usuni ta przy przyj ciu
przesyłki pocztowej.
10. Otwarcie ofert nast pi w siedzibie Zamawiaj cego tj. Urz d Miejski w K trzynie, ul. Wojska
Polskiego 11, I pi tro, sala nr 108, tego samego dnia tj. 08 grudnia 2006r. o godz. 1115.
11. Kryterium decyduj cym o wyborze oferty jest cena ofertowa cało ci zamówienia 100%
z up. Burmistrza
/-/ Janina Łuksza
Z-ca Burmistrza Miasta K trzyn

