
                                                                                    
 

Twardogóra 03.07.2008 r. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 

 
Gmina Twardogóra reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Twardogóra, 

z siedzibą przy ul. Ratuszowej 14, 56-416 Twardogóra ogłasza przetarg nieograniczony  
na roboty budowlane: 

 
 
 

„Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 448 w Moszycach gm. 
Twardogóra” 

 
 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest nieodpłatna i można ją odebrać osobiście w Urzędzie Miasta i Gminy w 

Twardogórze ul. Ratuszowa 14, pok. nr 23 w godz. 9.00-15.00, drogą pocztową lub drogą elektroniczną ze strony internetowej Gminy 

Twardogóra. Przedmiot zamówienia zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i obejmuje między innymi: Geodezyjne wytyczenie robót i pełna 

obsługa geodezyjna, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, roboty ziemne, korytowanie, wykonanie ław pod krawężniki, układanie 

krawężników drogowych i obrzeży trawnikowych, wykonanie podbudowy i podsypek, roboty nawierzchniowe chodniki i zjazdy, 

odwodnienie drogowe, uzupełnienie nawierzchni bitumicznej, oznakowanie drogowe poziome (przejścia dla pieszych), urządzenie 

zieleni (wysiew trawy), sporządzenie dokumentacji powykonawczej, prace porządkowe, zabezpieczające, inne prace wynikające z 

uzgodnień dokumentacji projektowej i sztuki budowlanej 

Adres strony internetowej, na której zamieszczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.twardogora.pl.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7. Rozpoczęcie robót 7 dni od 

podpisania umowy. Zakończenie prac 3 miesiące od daty podpisania umowy. W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni 

na podstawie art. 24 ust 1 i 2, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655). 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, pok. nr 10 – Biuro Obsługi Petenta. Termin składania ofert upływa dnia 23 

lipca 2008 roku o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 23 lipca 2008 roku o godz. 12.30 w siedzibie zamawiającego, pok. nr 19. 

Termin związania wykonawcy ofertą 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Osobą uprawnioną do kontaktów z 

oferentami jest mgr inż. Aleksander Król - Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej, fax 071-315-81-42, email: 

it@twardogora.pl  

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ryczałtowa, za jaką oferent zobowiązuje się zrealizować każdy zakres – 100 %. 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.  

               

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra 
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