
GMINA RYMANÓW
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NIP: 684-23-77-352, Regon: 370440590

tel. +48 134355006 gmina@rymanow.pl
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Ogłoszenie
 o wszczęciu postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Rymanów, ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów

Numer 
postępowania:

INW.7021.34.2012

Tryb zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na 
podstawie Zasad udzielania zamówień w Gminie Rymanów, których 
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 
EURO i nie jest procedurą związaną z udzieleniem zamówienia 
publicznego oraz nie pociąga za sobą skutków określonych ustawą Prawo 
zamówień publicznych.

Przedmiot 
zamówienia:

Budowa oświetlenia ulicy Sadowej we Wróbliku Szlacheckim

Termin wykonania:  do 30.10. 2012 r.

Kryteria wyboru 
najkorzystniejszej 
oferty:

Najniższa cena - 100 %.

Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Termin związania 
ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni i zaczyna bieg wraz z upływem 
terminu składania ofert i liczony jest łącznie z tym dniem

SIWZ: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można  pobrać ze strony 
internetowej Zamawiającego: www.rymanow.pl, odebrać osobiście w 
siedzibie Zamawiającego – pok. nr 20 lub otrzymać przesyłką pocztową.

Warunki udziału w 1. Wykonawcy ubiegający się o niniejsze zamówienie muszą spełniać 

http://www.rymanow.pl/
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postępowaniu: następujące warunki, dotyczące:

1)  posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;
2)  posiadania wiedzy i doświadczenia;
Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiada-
nia wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że wykonał w 
okresie ostatnich pięciu lat (przed upływem terminu składania ofert), a je-
żeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co naj-
mniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie oświe-
tlenia ulicznego na kwotę nie mniejszą niż 40.000,00 złotych brutto,
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia,
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że 
dysponuje lub będzie dysponować przy realizacji zadania opisanego w 
SIWZ, 1 osobą kierownika budowy (robót) w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej;
2. Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na 
podstawie przedłożonych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w 
rozdziale 8 SIWZ według zasady „spełnia - nie spełnia”.

Miejsce i termin 
składania oraz 
otwarcia ofert

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Rymanowie, 
ul. Mitkowskiego 14 A, 38-480 Rymanów – Sekretariat do dnia 
22.08.2012r. do godz. 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 10.10 w siedzibie 
Zamawiającego - świetlica pok. nr 24.

Osoby uprawniona 
do kontaktów:

1. Waldemar Karp –  sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia.
tel. 13 43 579 75,  faks 13 43 557 65, e-mail: wkarp@rymanow.pl
Poniedziałek: 8.00 – 16.00, pozostałe dni: 7.00 – 15.00.
2. Mariusz Bęben – sprawy dotyczące procedury.
tel. 13 43 565 72,  faks 13 43 557 65, e-mail: mbeben@rymanow.pl
Poniedziałek: 8.00 – 16.00, pozostałe dni: 7.00 – 15.00.

Data wywieszenia 
ogłoszenia:

13.08.2012r.
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