
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 

Wójt Gminy Świdnica, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,  tel./fax. (074) 852-30-67 ogłasza  
przetarg nieograniczony nr zamówienia ZPF/P-24/07/06 na :

 

„Wykonanie koncepcji zaopatrzenia w wodę dla Gminy Świdnica”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia : 2 miesiące od daty podpisania umowy
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 
Umowa ramowa- nie dotyczy 
Dynamiczny system zakupów – nie przewiduje się 
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej 

Kryterium : cena 100 % 

Ocena ważnych ofert odbędzie się następująco:

Oferowana cena ryczałtowa, ustalana będzie w następujący sposób:

najniższa cena spośród ważnych ofert

 -------------------------------------------               x  100%  

              cena oferty badanej

Wadium : nie wymagane 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i spełniający warunki art 22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego: 

http://bip.swidnica.dolnyslask.pl/  ogłoszenia o zamówieniach publicznych lub
można odebrać osobiście: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Świdnica , ul. B. Głowackiego 4,              58-100 
Świdnica pok.208 ( koszt  10zł) oraz pocztą na pisemny wniosek zamawiającego. 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć 
URZĄD GMINY
w Świdnicy
oraz opatrzona napisem

OFERTA  NA  PRZETARG nr ZPF/P-24/07/06  nie otwierać przed
dniem  12.07.2006 r.  godz. 10.30.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 12.07.2006 o godzinie 10:00. 

OTWARCIE OFERT : 
Urząd Gminy 58-100 Świdnica ul.B.Głowackiego 4  sala 210 Ip 
w dniu 12.07.2006 o godz. 10:30. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest : 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Inpektor      Iwona Mongiało (sprawy merytoryczne)   
p. 209  w dni robocze w godz. 8ºº do 14ºº , tel. (074) 852-30-67 wew. 209 ; fax (074)852-30-67 w.208 , 
sprawy proceduralne: podinspektor Małgorzata Rec tel.(074) 852-30-67 wew.208.
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