
 
 
 
 

                     FORMULARZ ZP-400 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
 
 

Zamieszczenie obowiązkowe 
 
OGŁOSZENIE DOTYCZY: 
 

Zamówienia publicznego 
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 
 
I.1) NAZWA I ADRES 

Nazwa: 
Urząd Miasta i Gminy Wleń 

Adres pocztowy: 
pl. Bohaterów Nysy 7 

Miejscowość: Kod pocztowy: Województwo: 

Wleń 59-610 dolnośląskie 

Telefon: Fax:  

075 7136438 075 7137050 

Adres strony internetowej zamawiającego: 

www.wlen.pl 

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego 
systemu zakupów: 

nie dotyczy 
 
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO 
 
Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa  
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
II.1) OPIS 
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Marczowie (działki nr 81 i 132) w gminie 
Wleń.  
 

Urząd Zamówień Publicznych 
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa 
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: 
http://www.portal.uzp.gov.pl  
 
 



II.1.2) Rodzaj zamówienia 
 

Roboty budowlane 
 

  

nie przysługuje odwołanie   

 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
 
Opis przedmiotu zamówienia: STAN ISTNIEJĄCY Droga dojazdowa do gruntów rolnych w 
Marczowie zaplanowana do przebudowy jest zlokalizowana na działkach nr 81 i 132 
stanowiących własność gminy Wleń. Jest drogą siedliskową przebiegającą przez wieś. 
Stanowi jedyny dojazd do przyległych przy niej pół dla rolników. Droga ta posiada 
nawierzchnię gruntową, która jest w złym stanie. Nawierzchnia jezdni posiada liczne ubytki i 
jest zdeformowana, częściowo jest porośnięta trawą. Na dzień dzisiejszy tylko na części 
kamienistej istniejącą nawierzchnię po oczyszczeniu z roślinności, wyrównaniu i 
wzmocnieniu warstwą tłucznia można wykorzystać jako podbudowę pod przyszłą nową 
nawierzchnię bitumiczną. W przypadku nie podjęcia naprawy tego odcinka droga ulegnie 
degradacji. Taki stan nawierzchni powoduje utrudnienia w ruchu pojazdów i stwarza 
zagrożenie bezpieczeństwa jej użytkowników. Aby droga nadawała się do normalnej 
eksploatacji należy niezwłocznie wykonać jej remont polegający na wykonaniu odwodnienia, 
wzmocnieniu warstw konstrukcyjnych drogi i ułożeniu nowej nawierzchni bitumicznej. 2. 
PARAMETRY PROJEKTOWANEJ DROGI - długość drogi : - 595 m, # - szerokość jezdni : 
- 2,5 do 3,5 m # - powierzchnia jezdni - 2 001,0 m2 # - spadki podłużne - do 13 % # - spadki 
poprzeczne - 2 do 3% # - szerokość poboczy - 0,5 -:- 1,0 m # - spadek poprzeczny poboczy - 
5 do 6% # - pochylenie skarp - 1:1 # - rowy przydrożne - 160 m # - nawierzchnia - bitumiczna 
# - ruch - lekki KR-1 3. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Na życzenie inwestora, ze 
względu na ograniczone środki finansowe remont odcinka drogi powiatowej zaprojektowano 
tak aby sytuacyjnie trasę drogi dopasować do istniejących szerokości pasa drogowego oraz 
wysokościowo do niwelety istniejącej drogi. 3.1 Konstrukcja jezdni Na podstawie 
dokonanych uzgodnień oraz w oparciu o wyniki dokonanych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych zaprojektowano następującą konstrukcję jezdni: - w km 0+000 do 0+595 : # 
- Wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniem kamiennym zagęszczanym 
mechanicznie o średniej grubości warstwy 15 cm # - Warstwa górna podbudowy tłuczniowej 
grubości 8 cm # - Warstwa wyrównawcza i wiążąca z mieszanki mineralno- bitumicznej 
asfaltowej o grubości 4 cm # - Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno- bitumicznej 
asfaltowej o grubości 3 cm 5.2 Odwodnienie W celu prawidłowego odwodnienia nawierzchni 
jezdni i przyległego terenu zaprojektowano spadki poprzeczne i podłużne drogi, ścieki z 
elementów betonowych, rowy, przepusty i sączki poprzeczne, tak aby odprowadzić wody 
opadowe poza korpus drogi. # - Projektowane do wykonania lub odtworzenia rowy z 
wyprofilowaniem skarp i dopasowaniem niwelety dna do wlotów przepustów: - w km 0+026 
do 0+044, rów przydrożny strona prawa, L = 18 m, - w km 0+480 do 0+596, rów przydrożny 
strona prawa, L = 116 m, - w km 0+480 rów na wylocie przepustu, L = 26 m, # - 
Projektowane przepusty : - w km 0+480 , przepust z rur PEHD pod drogą fi 500 mm, L = 9,0 
m # - Istniejące przepusty do odmulenia i bieżącej naprawy : - w km 0+026 , istniejący 
przepust pod drogą fi 200 mm, L = 18,0 m # - Projektowane ścieki z elementów bet. 15 cm x 
50 cm x 60 cm ułożone na ławie bet. gr. 15 cm, (0,6m3/mb): - w km od 0+480, L = 14 m., 
strona lewa - w km 0+494, L = 6 m., 4. OPIS ROBÓT Przed przystąpieniem do robót należy 
uzyskać od zarządcy drogi zezwolenie na zajęcie pasa drogowego . Roboty wykonywać i 
oznakować godnie z zatwierdzonym projektem zmiany organizacji ruchu i sposobu 



zabezpieczenia terenu pasa drogowego na czas wykonywania robót. W pierwszej kolejności 
należy wytyczyć oś trasy i odtworzyć granice działek. Następnie należy usunąć krzewy i 
samosiejki z pobocza oraz powycinać konary i gałęzie drzew wchodzące w skrajnię drogową. 
W dalszym etapie należy ściąć pobocza, odmulić istniejący przepust, wykonać 
nowoprojektowany przepust i wykonać rowy. Rzędne dna rowów należy dopasować do 
wlotów i wylotów istniejących przepustów. Następnie należy ściąć zawyżone pobocza, 
wykorytować miejsca niezbędne pod konstrukcję drogi takie jak: mijanki, skrzyżowania i 
zjazdy. Potem należy wyprofilować podłoże i wykonać sączki poprzeczne z tłucznia w celu 
wyprowadzenia wody opadowej poza korpus drogi. Następnie należy wykonać studzienki 
ściekowe wraz z przykanalikami i skierowane do nich ścieki z elementów betonowych. 
Wyloty przykanalików ze studzienek ściekowych zostały skierowane na skarpy za drogą co 
zostało uzgodnione z właścicielami tych terenów. Wykonanie tych prac zapewni odwodnienie 
korpusu drogowego. Można wtedy przystąpić do wykonania naprawy nawierzchni. Pierwszą 
warstwą konstrukcyjną jest wyrównanie, wzmocnienie, a zarazem wyprofilowanie istniejącej 
nawierzchni warstwą tłucznia o średniej grubości warstwy 15 cm. Wykonanie tej warstwy 
polega na: oczyszczeniu istniejącej nawierzchni z zanieczyszczeń, rozścieleniu warstwy 
tłucznia z zaklinowaniem klińcem i miałem kamiennym, zagęszczeniu mechanicznym tej 
warstwy walcem statycznym i sprawdzeniu profilu podbudowy. Na tak przygotowanej i 
odebranej przez inspektora nadzoru podbudowie można przystąpić do wykonywania 
nawierzchni bitumicznej na całej długości drogi. Pierwszą warstwą nawierzchni jest warstwa 
wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 4 cm. Drugą warstwą 
nawierzchni jest warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-bitumicznej asfaltowej grubości 3 
cm. Pobocza należy wyprofilować niesortem kamiennym ze spadkiem 5 % od jezdni do rowu 
. Rejony skrzyżowań należy oznakować znakami ostrzegawczymi A-7, A-6 zgodnie z 
projektem oznakowania. Całość prac wykonać zgodnie z rozporządzeniem WTiGM z 
02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie oraz według szczegółowych specyfikacji technicznych.  
 
II.1.4) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV) 

 Słownik główny 

Glówny przedmiot 45.23.30.00-9 

Dodatkowe przedmioty 45.11.10.00-8 

 
 
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej 
 

Nie  
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
 

Nie  
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA 
 
Data zakończenia 30/09/2008  
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, 



EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 
 
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA 
 
Informacja na temat wadium 
 
W przedmiotowym postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 6000 - 
(słownie: sześć tysięcy złotych). Wadium może być wnoszone w formach określonych w art. 
45, ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Numer rachunku bankowego, na który można 
wpłacać wadium jest następujący: BS Lwówek Śląski O/ Wleń - 80 8384 1019 0000 0228 
2000 0001  
 
III.2) WARUNKI UDZIAŁU 
 
Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu 
dokonywania oceny spełniania tych warunków: 
 
1. Warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne. O udzielenie zamówienie mogą 
ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 1.1 Posiadający uprawnienia 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek 
poosiadania takich uprawnień. 1.2 Posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 
dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 1.3 
Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
1.4 Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena 
spełnienia warunków w postępowaniu o zamówienie publiczne Z ubiegania się o zamówienia 
publicznego wyklucza się wykonawców, którzy: - nie spełniają warunków udziału w 
postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w 
ppkt. 1.1 do 1.4, - wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 
uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w 
postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji, - złożyli nieprawdziwe informacje mające 
wpływ na wynik prowadzonego postępowania, - nie złożyli oświadczenia o spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych 
warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3, 3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy: - 
niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, - jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o 
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, - zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do 
przedmiotu zamówienia, - wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
lub niezaproszonego do składania ofert, - zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, 
których nie można poprawić na podstawie art. 88 lub błędy w obliczeniu ceny, - który w 
terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki 
rachunkowej w obliczeniu ceny, - nieważnej na podstawie odrębnych przepisów. 1. Kryteria 
oceny ofert - zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do 
szczegółowego rozpatrywania, jeżeli: 1.1 oferta, co do formy opracowania i treści spełnia 
wymagania określone niniejszą specyfikacją, 1.2 z ilości i treści złożonych dokumentów 
wynika, że wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją, 1.3 
złożone oświadczenia, dokumenty, zaświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby 
uprawnione, 1.4 oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie, 1.5 
wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego. 2. 
Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi 
podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych 



warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego kryterium, 3. Za 
parametry najkorzystniejsze w danym kryterium, oferta otrzyma maksymalną ilość punktów 
ustaloną w poniższym opisie, pozostałe będą oceniane odpowiednio - proporcjonalnie do 
parametru najkorzystniejszego, wybór oferty dokonany zostanie na podstawie opisanych 
kryteriów i ustaloną punktację: punktacja 0-100 (100%=100pkt). 4. Za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o 
ustalone kryteria przedstawione w tabeli: Nazwa kryterium: - cena 100% 5. Oferta 
wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma 
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, wypełniającym wymagania 
kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba 
punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty. 6. Zamawiający dla 
potrzeb oceny oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego dla 
zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym 
wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, doliczy do przedstawionej w niej ceny należny 
podatek od towarów i usług zgodnie z obowiązującymi w przedmiocie zamówienia 
przepisami prawa. 7. Zastosowane wzory do obliczenia punktowego. Nazwa kryterium - 
wzór, sposób oceny; cena najniższa spośród badanych ofert (brutto) : cena badanej oferty 
(brutto) x 100 pkt punktowy. 8. Wynik - oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans 
(maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za 
najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych 
punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska 
najwyższą ilość punktów.  
 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
 
A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej 
działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty: A.1) 
Oświadczenie wykonawcy, zał. Nr 3. A.2) Koncesja, zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności 
gospodarczej w zakresie objętym niniejszym zamówieniem publicznym. Opis koncesji, 
zezwolenia lub licencji A.3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne 
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy 
wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.4) Dokumenty potwierdzające posiadanie 
uprawnień/pełnomocnictw osób składających wniosek o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu oraz ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych. 
A.5) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego 
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 
opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. A.6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne 
zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby 
w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu. A.7) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 



określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. A.8) Oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień 
publicznych. B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę 
niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: B.1) Wykaz 
wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem niniejszego 
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - 
w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym 
stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania 
wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty te zostały wykonane należycie. B.2) 
Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje 
wykonawca. B.3) Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników lub 
liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, jeżeli przedmiotem zamówienia są 
roboty budowlane lub usługi. B.4) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, 
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu 
wykonywanych przez nich czynności. B.5) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy 
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Opis dokumentów stwierdzających 
posiadanie wymaganych uprawnień C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania 
się przez wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
zamówienia należy złożyć następujące dokumenty: [C.1) Sprawozdanie finansowe albo jego 
część, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o 
rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w 
przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, 
innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności - za okres nie 
dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za 
ten okres. C.2) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w 
którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków 
finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 
C.3)Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. D. 
Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Zamiast 
dokumentów, o których mowa w pkt. A.3), A.5), A.7) składa dokument lub dokumenty, 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające 
odpowiednio, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w postępowaniu. 2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na 
ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 
decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3) nie orzeczono 
wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy 
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu D.2) 
Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.6) składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień 



publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. - jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub 
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się 
dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym 
oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym 
albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia 
osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych 
nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D. Wyżej wymienione 
dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za 
zgodność przez Wykonawcę lub osobę -osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem 
za zgodność z oryginałem. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z 
tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę  
 
SEKCJA IV: PROCEDURA 
 
IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

Przetarg nieograniczony 
 
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu: 
 
 
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert 
 
Najniższa cena  
 
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna 
 

Nie  
 
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 
 
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia : 
 
www.wlen.pl  
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 
Urząd Miasta i Gminy Wleń , Plac Bohaterów Nysy 7, sekretariat ( I piętro )  
 
IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się 
wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 
 
nie dotyczy  
 
IV.3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego 
przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje 
nagrody: 



 
nie dotyczy  
 
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
 
Data: 06/08/2008   Godzina: 10:00 
 
Miejsce: 
 
Urząd Miasta i Gminy Wleń , Plac Bohaterów Nysy 7, sekretariat ( I piętro )  
 
IV.3.5) Termin związania ofertą: 
 
okres w dniach: 30  
 
IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii 
Europejskiej: 
 
nie dotyczy  
 
 

 


