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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radomin , Radomin 1a, 87-404 Radomin, woj. kujawsko-
pomorskie, tel. 056 6837522.

• Adres strony internetowej zamawiającego: www.radomin.pl i www.bip.radomin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont połączony z modernizacją 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Wilczewo.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie 
przedmiotu i zakresu zamówienia. 1.1 Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Wilczewo, zaplanowany jest do wykonania w istniejącym budynku świetlicy, 
położonym na działce Nr 80/2, w obrębie geodezyjnym Nr 0015 miejscowości Wilczewo gmina 
Radomin. Charakterystyka budynku: 1) powierzchnia zabudowy - 93,48 m2 2) powierzchnia 
użytkowa po modernizacji - 68,39 m2; 3) kubatura budynku - 340,64 m3 Budynek parterowy, 
murowany, częściowo podpiwniczony, wyposażony w instalację elektryczną. W ramach zadania 
planowane są do wykonania roboty rozbiórkowe, murarskie, tynkarskie, okładzinowe, posadzkowe, 
malarskie, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne, 
instalacje elektryczne, odnowienie elewacji wraz z wymianą obróbek blacharskich, wymiana rynien 
i rur spustowych: 1.2. Roboty budowlane zaplanowane do wykonania - Koszty kwalifikowane 1) 
Roboty rozbiórkowe: a) rozebranie ścian , filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-
wapiennej - m3 2,02 b) rozebranie ścianki grub. do 15 cm z bloczków lub płyt z betonu 



komórkowego na zaprawie cementowo- wapiennej - m2 11,29 c) rozebranie rynien z blachy nie 
nadającej się do użytku - mb 22,80 d) rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do 
użytku - mb 13,80 e) demontaż krat okiennych - szt 2 2) Roboty murowe: a) wykucie bruzd 
poziomych 1/2x 1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - mb 7,20 b) 
wykonanie przesklepień otworów w ścianach, z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych i 
NP 200-260 ( podciąg) - mb 7,20 c) umocowanie siatki Rabitza na stopkach belek - mb 6,20 d) 
powlekanie siatki cięto- ciągnionej na ścianach i stropach, zaprawą cementową ( podciąg) - m2 0,74 
e) okładanie( szpałdowanie) belek płytkami z betonu komórkowego grubości 6 cm - m2 1,08 f) 
ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm ( postawiona w nowym 
miejscu ) - m2 11,29 3) Tynki i okładziny wewnętrzne: a) tynki wewnętrzne zwykle kat. III 
wykonywane ręcznie na ścianach i slupach - m2 20,66 b) tynki wewnętrzne zwykle kat. III 
wykonywane ręcznie na stropach i podciągach - m2 2,18 c) zeskrobanie i zmycie starej farby w 
pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 - m2 45,07 d) tynki( gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z 
tynku - m2 92,05 e) tynki( gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu 
szpachlowego, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku - m2 68,39 4) Posadzki: a) 
posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x 30 cm na zaprawie klejowej o 
grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - m2 61,63 b) posadzki jednobarwne 
z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x 30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w 
pomieszczeniach o pow. do 10 m2 - m2 6,76 c) cokoliki z płytek kamionkowych GRES na 
zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 - m2 51,02 5) 
Roboty malarskie: a) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - 
podłoży gipsowych z gruntowaniem - m2 160,44 6) Stolarka drzwiowa i okienna: a) skrzydła 
drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z futrynami - 
m2 4,92 b) wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno- rozwierane jednodzielne z 
PCV o pow. ponad 1,5 m2 - m2 8,41 c) obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości 
ponad 1m, z konglomeratu - m2 1,23 d) wymiana drzwi drewnianych zewnętrznych, na drzwi 
zewnętrzne z PCV - m2 2,10 7) Roboty instalacyjne: a) wymiana przewodów kabelkowych o 
łącznym przekroju żył 7,5 mm2 na istniejącym podłożu z mocowaniem paskami lub klamerkami - 
m 60,00 b) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu, opraw świetlówkowych - szt 12 8) 
Elewacja i roboty zewnętrzne a) uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach 
z cegły, pustaków, gazo- i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu) - m2 15; b) tynki elewacyjne 
silikatowe o właściwościach tynku mineralnego o strukturze baranek o uziarnieniu 1,5 mm, 
wykonywane ręcznie - m2 155,78 c) obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu 
do 25 cm - m2 1,24 d) rynny dachowe półokrągłe o średnicy 15 cm, z blachy ocynkowanej - mb 
22,80 e) rury spustowe okrągłe o średnicy 12 cm , z blachy ocynkowanej - mb 13,60 f) okładziny 
schodów z płytek kamionkowych GRES o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 
5 mm - m2 4,51 g) wykonanie opaski betonowej o szerokości 50 cm, grubości 15 cm i wierzchniej 
warstwie grub. 2 cm na podłożu gruntowym przy budynku - m2 18,45 1.3. Roboty budowlane 
zaplanowane do wykonania - Koszty niekwalifikowane 1) Roboty rozbiórkowe: a) wykucie 
otworów w ścianach z cegieł o grub. ½ cegły, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla 
otworów drzwiowych i okiennych - m2 2,21 < powiększenie otworu okiennego > 1,0 - m2 1,00 2) 
Roboty murowe: a) ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 12 cm 
<łazienka> - m2 11,72 b) ścianki działowe z płytek piano lub gazobetonowych grubości 6 cm 
<łazienka> - m2 3,76 3) Tynki i okładziny wewnętrzne: a) tynki wewnętrzne zwykle kat. III 
wykonywane ręcznie na ścianach i slupach <łazienka> - m2 23,45 i <łazienka> - m2 12,41 b) 
Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20 x 25 cm na zaprawie klejowej < 
łazienka - m2 19,15 < fartuch nad zlewozmywakiem > - m2 1,50 c) tynki( gładzie) jednowarstwowe 
wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego, wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z 
tynku - m2 11,72 4) Roboty malarskie: a) dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni 
wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - m2 11,72 5) Stolarka drzwiowa i okienna: a) 
skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone wraz z 
futrynami - m2 3,28 b) okno podawcze fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,0 m2 - m2 0,96 
6) Roboty instalacyjne: a) urządzenie przepływowe do podgrzewania wody - kpl 1,00 b) rurociągi z 



PCV o średnicy zewnętrznej 15 mm łączone metoda klejenia, na ścianach w bruzdach, w 
budynkach niemieszkalnych - m 15,00 c) baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o średnicy 
nominalnej 15 mm < umywalkowa > - szt 1,00 szt. 1,00 d) umywalki pojedyncze porcelanowe z 
syfonem gruszkowym - kpl 1,00 e) ustępy z płuczką ustępową - kpl 1,00 f) pisuary pojedyncze z 
zaworem spłukującym - kpl 1,00 g) zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub tworzywa sztucznego, na 
szafce - szt . 1,00 h) zbiornik bezodpływowy na ścieki bytowe - kpl 1,00 i) wykopy liniowe o 
ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat. III- IV z 
wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8 - 1,5 m - 
m3 4,80 j) zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV ; 
głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8- 1,5 m - m3 4,80 k) rozbiórka elementów konstrukcji 
betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm < posadzka> - m3 0,30 l) uzupełnienie posadzki z 
betonu monolitycznego - m3 0,30 ł) wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane 
wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3m - m3 1,60 m) zasypanie wykopów ziemią z 
ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III - 
m3 1,60 n) podłoża pod kanały i obiekty, z materiałów sypkich, grubości 15 cm - m3 0,90 o) kanały 
z rur PCV łączonych na wcisk, o średnicy zewn. 160 mm - mb 15,00 p) dodatkowe nakłady na 
wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych , baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o 
średnicy nominalnej 15 mm - szt. 2 r) dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do 
płuczek ustępowych elastycznych metalowych o sernicy nom 15 mm - szt 2,00 s) dodatek za 
wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCV o średnicy 110mm - 
szt. 1,00 t) dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z niepalstyfikowanego 
PCW o średnicy 75mm - szt. 3 u) montaż z podłączeniem na gotowym podłożu, opraw 
świetlówkowych - szt. 1,00 w) montaż grzejników elektrycznych - szt. 2 Szczegółowy zakres robót 
zawiera przedmiar robót, jako materiał do obliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysu 
ofertowego oraz tabel elementów scalonych. Sporządzony przez wykonawcę i załączony do oferty 
Załącznik Nr 1a - Tabela elementów scalonych (zawierający tabele Nr 1a 1, Nr 1a 2 i Nr 1a 3 ) 
wraz z kosztorysem ofertowym, stanowią dokument dla oceny poprawności i prawidłowości 
sporządzenia i obliczenia ceny oferty oraz rozliczenia zadania, w przypadku otrzymania 
dofinansowania ze środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, 
działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, t.j. operacji, które nie 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, udostępniona jest na 
stronie internetowej Urzędu Gminy Radomin: www.radomin.pl - BIP Radomin -przetargi 
zamówień publicznych, po uprzednim zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień 
Publicznych UZP. Wymienione dokumenty będą także udostępniane wykonawcom w siedzibie 
zamawiającego - Urząd Gminy Radomin pok. Nr 15, w godz. od 8:00 do 15:00 od poniedziałku do 
piątku..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.00.00-1, 45.41.00.00-4, 
45.43.10.00-7, 45.43.22.00-6, 45.44.21.00-8, 45.42.00.00-7, 45.10.00.00-3, 45.33.20.00-3, 
45.44.30.00-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 
31.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI



III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU 
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawcą zamówienia określonego w niniejszym ogłoszeniu, w rozumieniu 
ustawy p.z.p, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna 
nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia 
publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego. 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. 
Nr 113 poz. 759 z późn. zmian.), a mianowicie: O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień 
do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 
nakładają obowiązek ich posiadania. Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu 
warunków w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania zadań określonych w 
niniejszym zamówieniu. Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie 
tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia

• III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat wykonał min. 2 roboty budowlane w 
zakresie objętym niniejszym zamówieniem, oraz załączeniem dowodów 
określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz 
wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i 
prawidłowo ukończone ( Załącznik Nr 9) Wartość każdej z robót z osobna, powinna 
być nie niższa niż wartość wykazana w składanej ofercie ( brutto). Ocena spełnienia 
warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego 
w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie spełnia - nie spełnia.

• III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o W celu potwierdzenia, że dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym, 
wykonawca złoży oświadczenie (Załącznik Nr 2), o spełnianiu warunków udziału w 
postępowaniu w trybie art. 22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Ocena 
spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, zostanie dokonana przez 
Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie 
spełnia.

• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca wykaże, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu 
zamówienia posiadają kwalifikacje zawodowe, doświadczenie niezbędne do 
wykonania zamówienia oraz zakres wykonywanych przez nie czynności, a także 
informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 7). 
Wymagane jest złożenie oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w 
wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy, w 



oparciu o które wykonywane będzie zamówienie, nakładają obowiązek posiadania 
takich uprawnień (Załącznik Nr 8). Ocena spełnienia warunków wymaganych od 
Wykonawców, zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie 
tych warunków, na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej 
(opłaconą polisę ubezpieczeniową) w zakresie prowadzonej działalności związanej z 
przedmiotem zamówienia, w kwocie odpowiadającej wartości zamówienia w 
składanej ofercie. Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców, 
zostanie dokonana przez Zamawiającego, w oparciu o zestawienie tych warunków, 
na zasadzie: spełnia - nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA 
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA 
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy 
przedłożyć:

• potwierdzenie  posiadania  uprawnień  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, 
zezwolenia lub licencje;

• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem 
terminu składania  ofert  albo wniosków o dopuszczenie  do udziału  w postępowaniu,  a jeżeli 
okres prowadzenia działalności  jest  krótszy -  w tym okresie,  wraz z podaniem ich rodzaju i 
wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych 
robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy 
zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

• wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności 
odpowiedzialnych  za  świadczenie  usług,  kontrolę  jakości  lub  kierowanie  robotami 
budowlanymi,  wraz z  informacjami  na temat  ich kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i 
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez 
nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają 
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca 
jest  ubezpieczony  od  odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  prowadzonej  działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o 
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące 
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

• opłaconą  polisę,  a  w  przypadku  jej  braku,  inny  dokument  potwierdzający,  że  inny 
podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia;



III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 
ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

• aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o 
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu  wykazania  braku  podstaw  do  wykluczenia  w  oparciu  o  art.  24  ust.  1  pkt  2  ustawy, 
wystawiony  nie  wcześniej  niż  6  miesięcy  przed  upływem  terminu  składania  wniosków  o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,  że 
wykonawca nie  zalega  z  opłacaniem podatków, lub zaświadczenie,  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 o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert;

• aktualne  zaświadczenie  właściwego  oddziału  Zakładu  Ubezpieczeń  Społecznych  lub 
Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z 
opłacaniem składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne,  lub  potwierdzenie,  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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków  udziału  w 
postępowaniu  na  zasoby  innych  podmiotów,  które  będą  brały  udział  w  realizacji  części 
zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla 
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania 
potwierdzający, że:

• 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

• 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 o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do 
grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA



IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków 
zamówienia: www.radomin.pl - BIP- przetargi zamówień publicznych
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Radomin- 
Urząd Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 Radomin pokój Nr 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 
08.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Siedziba Urzędu Gminy Radomin, Radomin 1a, 87-404 
Radomin, pok. Nr 8- Sekretariat Urzędu.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze 
środków Unii Europejskiej: Zadanie objęte niniejszą procedurą przetargową jest 
współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013, działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych 
projektów, t.j. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 
3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w 
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Zatwierdził:
Wójt Gminy Radomin
inż. Piotr Wolski 

Radomin dnia 25.07.2013r.


