
Wójt Gminy Niebylec 
38-114 Niebylec 170 

tel./fax 017 27 73 002 / 017 27 73 454 
 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY 
NA 

 
DOSTAWĘ WYROBÓW BETONOWYCH I śELBETOWYCH NA BIE śĄCE 

REMONTY DRÓG I UTRZYMANIE DRÓG NA TERENIE GMINY NIE BYLEC  
W ROKU 2008 

 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów betonowych i Ŝelbetowych (asortyment  
i parametry podane w siwz) do miejsca wskazanego przez zamawiającego na potrzeby związane  
z bieŜącymi remontami dróg gminnych i dojazdowych w Gminie Niebylec w roku 2008. 
 
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 28.81.42.00-3 produkty betonowe.  

Nie dopuszcza się moŜliwości składania ofert częściowych. 

Nie dopuszcza się moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej. 

Termin wykonania zamówienia – 31.12.2008 r. 

Zamawiający nie Ŝąda od wykonawców wniesienia wadium.  

Opis warunków udziału w postępowaniu: 

1) Wykonawca musi spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 
1-3 ustawy oraz nie moŜe podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na 
podstawie art. 24 ust. 1 i 2; 

2) Wykonawca musi załączyć do oferty deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z normą na 
oferowane produkty. 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie zgodnie z formułą: spełnia/nie 
spełnia. 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

- cena – 100 %. 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna odebrać nieodpłatnie w siedzibie 
Zamawiającego, pok. nr 15 – Referat Inwestycji, Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych.  

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: 
http:// www.gmina-niebylec.un.pl/bip  

Nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów: Sebastian Szczepaniak – Kierownik Referatu Inwestycji, 
Programów Pomocowych i Zamówień Publicznych, tel. (017) 27 73 998, Marta Antonik – Inspektor 
w/w Referatu. tel. (017) 27 73 997,e-mail: inwestycje@niebylec.un.pl  

Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 2 - Sekretariat. 

Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2008 r. o godz. 09:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2008 r. o godz. 09:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. nr 11 (świetlica). 

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej. 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu  zakupów. 

Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej.  

Niebylec, dnia 03.06.2008 r. 


