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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU, KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA
WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14.000 EURO
Gmina Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 zaprasza do składania ofert w ramach
postępowania na wykonanie zamówienia o wartości nieprzekarczającej wyrażonej w
złotych kwoty 14.000 euro - p.n.:
"Konserwacja rowu melioracyjnego C na odcinku od km 0+000 do km 1+454 w
Warzymicach gm. Kołbaskowo"
I.

W mniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Oz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.
759 z późno zmianami), zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy. Postępowanie
prowadzone będzie z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym
ogłoszeniu o zamówieniu W sprawa nieuregulowanych ogłoszeniem będą
miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
II.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Wykonawcami jest Mariusz
Kuźniewski, adres: Urząd Gminy Kołbaskowo, 72-001 Kołbaskowo 106 w
godz. 800 - 14°°, kuzniewski@kolbaskowo.pl
III.
Przedmiotem zamówienia jest konserwacja rowu melioracyjnego polegająca
na wykoszeniu porostów z dna i skarp rowu, wygrabienie wykoszonych
porostów ze skarp oraz dna rowu, odmulenie dna rowu melioracyjnego
warstwa do 20 cm, wycinka i karczowanie krzaków, uzupełnienie ubytków w
skarpach urobkiem z prac odmuleniowych, usunięcie zatorów z koryta rowu.
IV.
Kod CPV: 45246000-3
V.
Opis warunków udziału w postępowaniu:
• Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
• Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie,
• Posiadają odpowiedni potencjał techniczny oraz osoby zdolne do zamówienia,
• Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,
• W okresie ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 2 zamówienia w zakresie
będącym przedmiotem zamówienia, a mianowicie utrzymanie lub regulacja koryt
cieków naturalnych i kanałów albo utrzymanie lub wykonanie urządzeń wodnych
lub urządzeń melioracji wodnych.
Wymagane oświadczenia i dokumenty:
• Oferta cenowa stanowiąca załącznik nr 1 do ogłoszenia,
• Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w oparciu o
formularz stanowiący załącznik nr 2 do ogłoszenia,
• Wykaz robót wg. załącznika nr 3 do ogłoszenia,
• Kosztorys ofertowy sporządzony w oparciu o opracowanie
branżowe Konserwacja rowu melioracyjnego C na odcinku od km. 0+000 do km. 1+454 w
Warzymicach gm. Kołbaskowo, stanowiącej załącznik nr 5 do ogłoszenia oraz
wizję w terenie.

•

Oświadczenie o zapoznaniu się z treścią projektu umowy, projekt umowy stanowi
załącznik nr 4 do ogłoszenia,
VI.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie
metodą: .spełnia/ nie spełnia" - w oparciu o załączone oświadczenia i
dokumenty.
VII.
Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych.
VIII.
Nie dopuszcza się możliwości składania oferty wariantowej.
IX.
Okres wykonania zamówienia:
1. rozpoczęcie:
2. zakończenie:
X.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
XI.
Wykonawcy będą związani oferta przez okres 30 dni.
XII.
Oferty należy składać w Urzędzie Gminy Kołbaskowo, Referat Inwestycji,
Ładu Przestrzennego, Gospodarki Nieruchomościami, pok. nr 7, w zamkniętej
kopercie z napisem" "Konserwacja rowu C w m. Warzymice" w terminie do
dnia: 14 września 2012 r., godz. 1000.

