
BI.271.2.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
„Dostawa materiałów drogowych”

1. Zamawiający

    Gmina Miejska Hajnówka
    ul. A. Zina 1
    17-200 Hajnówka

2. Tryb udzielenia zamówienia

    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
    nieograniczonego.

3. Adres strony internetowej, na której będzie zamieszczona SIWZ

    www.hajnowka.pl

4. Opis przedmiotu zamówienia

   Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów drogowych - CPV: 44113000-5, 44113100-6.
   1. Krawężnik betonowy typ lekki o wym. 100x15x30cm  - 1692 szt.
   2. Krawężnik betonowy typ lekki o wym. 100x15x22 cm /najazdowy/ - 540 szt.
   3. Krawężnik betonowy typ lekki o wym. 100x15x30x22cm /najazdowy – skośny/ 
      (96 lewe + 96 prawe) – 192 szt.
  4. Krawężnik betonowy typ lekki o wym. 49x15x30cm – 144 szt.
  5. Kostka betonowa gr. 8cm cegiełka czerwona – 190,08 m2

  6. Płytka chodnikowa betonowa szara 35x35x5 – 3420 szt.
  7. Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 (szare) – 495 szt. 
      Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia

    Wymagany termin wykonania zamówienia:  2014.12.31    

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełniania tych warunków

    7.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
          a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
              prawa nakładają obowiązek ich posiadania 
              - przepisy prawa nie nakładają takiego obowiązku
          b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
               - spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie,                                          
          c) dysponują odpowiednim  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
               zamówienia
               - spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie,   
          d)  znajdują się w odpowiedniej sytuacji ekonomicznej i finansowej,
               - spełnieniem warunku będzie złożone oświadczenie,

8. Wymagania dotyczące wadium

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
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 9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie      

      Wybór oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

      a) cena                              - 100%  

10.  Miejsce i termin składania ofert

       Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego:
       Urząd Miasta Hajnówka
       17-200 Hajnówka,  ul. A. Zina 1
       pokój nr 219, do dnia 2014.03.24    do godz. 1000

11. Termin związania ofertą

     Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni.
     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

14. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

15. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 

16. Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 2014.03.13

     

            Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak 

                                                                                                                  

Hajnówka, dnia 2014.03.13
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