
     ZAPROSZENIE  DO UDZIAŁU W PRZETARGU NIEOGRANIC ZONYM  
 

                      ZAMÓWIENIE PUBLICZNE  NR ZDP-34/PN/3/07 
 
 
Zarząd Dróg Powiatowych w  Ząbkowicach Śl. przy ul. Dalekiej nr 19, tel. 074  8151657 , 0748151573 , 
fax  074 8153541 zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonym do kwoty nie przekraczającej równowartość  60.000 EURO na :  
 
              ODBUDOWA MURU OPOROWEGO PODTRZYMUJ ĄCEGO KORPUS DROGI   
                           POWIATOWEJ NR 3340D W KM 9+625 W M. OPOLNICA  ”   
 
Przedmiot zamówienia - CPV -45247200-2 
 
Termin realizacji  : do 30 – lipca -2007r 
 
Do przetargu zapraszamy „ Wykonawców „ , którzy posiadają uprawnienia , niezbędną wiedzę, 
doświadczenie oraz potencjał techniczny, a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania  
zamówienia, i którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24.1 i 2 ustawy „Prawo zamówień  
publicznych” z dn 29.01.2004r. z póź. zm., oraz wykonali jako „Główny Wykonawca”  w okresie 
ostatnich 5-ch lat udokumentowanych co najmniej - 100,00 m3 murów oporowych o technologii 
porównywalnej z zakresem przedmiotu zamówienia . 
 
1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia ” na stronie internetowej :  
    www.bip.zabkowicki.powiat.pl    oraz w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych od poniedziałku do  
    piątku  w  godz. od 8-14-tej od dnia 16-05-2007r.w  /po uprzednim uzgodnieniu / lub za zaliczeniem   
    pocztowym.  
 

2.Oferty wraz z ceną naleŜy składać w zaklejonych kopertach w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych      
   Ząbkowicach Śl. ul. Daleka nr 19 pok. nr 10 w terminie do  
 

                                      25-maja -2007r. do godz. 8.45 
 
3.Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych – sala narad w dniu: 
   25-maja -2007r. o godz. 9.00--- 
 

4.Do przetargu dopuszczeni  zostaną Wykonawcy , których oferty zostały przygotowane i złoŜone  
   zgodnie z wymaganiami zawartymi w „ Specyfikacji istotnych warunków zamówienia „. 
 

5.Wykonawca  związany jest ofertą przez okres 30 dni  / licząc od dnia otwarcia ofert/. 
 

6.Do bezpośredniego kontaktu z Wykonawcami zamawiający upowaŜnia - Jolanta RoŜek  
    tel.074 8151657 Ząbkowice Śl. 
 

7. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:  
    -  najniŜsza cena ( brutto )  -  100 %  -   , 
 

8.Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z „Specyfikacją istotnych warunków zamówienia „  
 

9.Wykonawca , który wygra przetarg jest zobowiązany podpisać umowę na dostawy objęte przetargiem i  
   na określone w jego ofercie ceny  w terminie nie krótszym jak 7 dni po uzyskaniu  pisemnej informacji   
   Ŝe przetarg wygrał. 
 

10.Zarząd Dróg Powiatowych w Ząbkowicach Śl. zastrzega sobie prawo uniewaŜnienia przetargu na  
    podstawie obowiązujących przepisów ustawy „Prawo zamówień publicznych „ 
 
   Ząbkowice Śl. 16-05-2007r 


