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OPiszam6wienia
1. zamawiajqcy:
2, 78- 630czlopa
GminaCzlopaz siedzibaprzyul. Strzeleckiej
w imieniu,kt6rejwystQpuje:BurmistrzMiastaI Gminyczlopa- PaniHalinaRakowska
tel.0672591069

fax.067 2591065

prowadzipostepowanieo udzieleniezam6wienia
cenowooferty.
w trybie: wyborunajkorzystniejszej
jest:
zam6wienia
2. Przedmiotem
W CZIOPIE/MIETECINIE'
KOMUNALNEGO
CMENTARZA
ADMTNISTROWANIE
7.
3. Opisprzedmiotuzam6wleniazolqcznik
2012r'
: od dnia01 maja2010r. do dnia30 kwietnia
zam6wienia
4. Terminwykonania
warunki:
kt6rzyspelniajqnastqpujace
mogqbradudzialwykonawcy,
5. W postQpowaniu
.

w obrocleprawnym
sq uprawnienido wystQpowania

.

zam6wienia'
wykonanie
finansowa
sytuacie
dobrQ
Posiadaia
EwarantuiScq
personalne
do vvYkonania
techniczne
sprzet( zaplecre
) i zaplecze
odpowiedni
Posiadaiq

.

zam6wienia.
.
.

zam6wienia
z opisemprzedmiotu
zgodnie
zam6wienie
Wykonaiq
od dnia01 maja2010r' do dnia
terminieczyliw okresie
w wyznaczonym
wykonaiqzlecenie
2012r.
30 kwietnia

.

cmenrarzem
z administrowaniem
SpelniqwarunkiustawowezwiEzane

dokumenty
nastQpujqce
6. Doofertynaleiyzaleczyd
1.
2.
3.
l.

nt 2'
cenowy,zlo2onyna druku,stanowi}cyfizd'|qcznik
Formularz
w obrocieprawnym( kopia)
do wystQpowania
uprawniajqce
Zaiwiadczenie
- zd'q'znik 3'
o3*i"dc.enieo ,peinianiuwarunk6wudzialuw postQpowaniu
orazo
zam6wienia
zgodniez opisemprzedmiotu
zam6wienia
Oitti"acr"nieo wykonaniu
terminte zalqczniknr 4
w wyznaczonym
wykonaniuzam6wienia

ptzedstdwione w formie oryginalu lub kserckopii
Dokumentv ldldczone do ofeftv muszdbvi
sie, ie Pelnomocnictwo clo
p.'jwiddczonei zd zgodnoli z orygindlem pqez olercnto' Uzndie
zo zgodno$t z orygindlem koPii
podpisdnio olerty obeimuie pelnomocniclwo do poiwiodczenia
dokumentiw zolqczonYchdo oledv'

7, Kaidywykonawcamozezlo2y.tylkojednEofertq.
ofert
ofertqustalasiq naokres30 dni liczEcod datyskladania
8. Terminzwiqzania
2
znajduje
siew Urzqdzie
Miastai Gminyw Czlopieul.Strzelecka
9. opiszam6wienia
u o .J a c kW
a oiniaka
ook.Nr13.
udziela
:
Informacji
nt.opisu,jak r6wnie2
realizacji
zam6wienia
p.lacekWoiniakw tJrzqdzie
Miastai Gminyw Czlopie, tel.nr 067 2591682
stanem
siez istniejacym
wizjilokalnej
w terenie,zapoznania
dokonanie
10. zalecasiewykonawcom
teren6w oraz dokumentacjidotyczEcejcmentarzy oraz uzyskaniewszelkich informacii
do przygotowania
i zloieniaoferty.
niezbednych
11,Kryteriao.enyofert :
- cenazawykonanie
zam6wienia 100 %
-

-

72, ZSodniez art. 3 ust. 1 ustawyz dnia 5 lipca2OO1r. o cenach,cenawykonania zam6wienia
jest zobowiqzany
obejmujewszystkieelementysktadowe,za wykonanie,kt6rychZamawiajEcy
w tym rdwnie,podatekVAT.
wvkonawcyzaplacic,
wartoScipodatkuVAT
podaa
w zlotychpolskich- bruttoz wydzieleniem
cenqnaleiy
iwlasnych
informacji
podanych
w opisiezam6wienia
na podstawie
Cenqofertynale2yobliczya
obmia16w.
-jako odrqbnEpozycjq'
Docalejsumywartolcinetto nale2ydoliczyiwartoi6 podatkuVAT
Koicowe wartoici liczbowe(zsumowanepozycjew cenachnetto oraz wartosdpodatkuVAT za
calkowitqcenq netto )w ZZKi VATnaleiy podadw pelnychzlot6wkach,przyjmujEcnastepujqcq
:
zaokrqgleh
zasade
. jeieli dwie cyfry po przecinku( grosze) majq wartos' 0,50 i powyiej, nalezy
do pelnejzlot6wki,,wg6rq",
zaokrqglia
jezeli
.
dwie cyfry po przecinku( grosze) majq warto6' poni2ej0,50, nale2ytakE
koic6wkqpominqf
btEdw cenieoferty
zawykonaniecalegozam6wienia,
formqwynagrodzenia
z uwagina ryczaftowE
nie
bqdziemial prawa
uslugi
nie spowodujejej odrzucenia,a wykonawcaw toku wykonywania
- za zakresprac przewidzianydo wykonaniaw opisie
wynagrodzenia
dochodziipodwy2szenia
straty
zam6wienia
, nawetgdybyz tegopowodumial poniestznaczEce
73,

jako ryczalti niebQdziepodlegalawaloryzacji
1. CenaofertyzostanieprzyjQta
wyplacanebedziemiesiQcznie
Wykonawcy
2. Ustalonewynagrodzenie
ryczaltowenale2ne
fakturyVAT
w terminiedo 30 dni po przedlo2eniu

w.pos6b nastepujqcy:
14,OfertQnaleiy przygotowa6
zolqcznik 2'
naformularzuofertystanowiqcym
- ofertacenowazostanre
sporzqdzona
oraz
ofertQ,adresemZamawiajecego
- zlo2v6w opakowaniu
opisanymadresemskladajqcego
CmentarzaKomunalnegowCzlopie/Miele'inie"'
haslem:,,Administrowanie
- dokumentvofertypowinnybyazlo2onewewnqtrzopaKowanla'
w jQzykupolskim'
przezoferentapowinnybydnapisane
dokumentvsporzEdzone
zachowaniepoufno3citresci do czasu
- opakowaniepowinno bya zamkniqteSwarantujac
terminie
w wyznaczonvm
otwarcia
'
- kopiedokument6wpowinnyby6potwierdzone
,,zazgodnoiiz oryEinalem"

- wszelkiepoprawkipowinny
przezosobquprawomocnionq.
byi podpisane
15.Terminskladaniaofert uplywadnia2l kwietnia2010r. ogodzinie9:30
OfertynaleiyskladaC
w kancelarii( pok6jnr 2 ) UrzQdu
Miastai Gminyw Czlopie
ul. Strzelecka
2
16. Otwarcieoten nastqpidnia 21 kwietnia2O1Or. o godzinie1O:OO
w siedzibieZamawiaja.ego
salanr 19.
17. Wybrany wykonawca,oraz wszyscy biorEcy udzial w przetargu, zostana niezwlocznie
powiadomienio wyborzeoferty. Termin i mjejscezawarciaumowy zostanieokrejlone w
zawiadomieniu.
JeieliOferent,kt6regoofertazostalawybrana,przedstawilnieprawdziwe
dane,
uchylasiQod zawarciaumowy, ZamawiajEcy
wybierzete spoSr6dpozostatchofert, kt6ra
zawieranajniiszE
cenq.

Opracowal:
Czfopa,
dnia 06.04.20f0r.

Jacek
Woiniak

zalqczniki:
1. opisprzedmiotuzam6wienia
2. formularzofertv
3. oawiadczenie
o spelnieniuwarunk6wudzialuw postepowanitl
4. oawiadczenie
o wykonaniuzam6wieniazgodniez opisen przedmiotuzam6wieniaiw
okrealonymterminie.
5. projektumowy

t{-raz

