
Załączniki do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów

                              z dnia ………  (poz. …)

Załącznik  nr 1

WZÓR 

Numer sprawy nadany przez zamawiającego:  GKI 0341/10/2007                            ZP-300             

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4, 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Roboty budowlane ¤ publikacja obowiązkowa x
Dostawy          ¤ publikacja nieobowiązkowa ¤
Usługi          x

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW 

Nazwa:
Gmina Sanok
Adres pocztowy: 

Miejscowość:
Sanok

Kod pocztowy:
38-500

Województwo:
podkarpackie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Wdowiak Paweł, Mendyka Łukasz

Tel.: 

13 46 565 51
E-mail:
menluk@wp.pl

Fax:
13 46 565 53

Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres zamawiającego (URL): www.gmina.sanok.com.pl/bip/
Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: 
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.I

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.II

Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres:
 jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do 

kontaktów 
 Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

 Administracja rządowa centralna
 Administracja rządowa terenowa
 Administracja samorządowa 
 Podmiot prawa publicznego
 Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub       

      trybunał
 Państwowa szkoła wyższa
 Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
 Inny (proszę określić):           

 Ogólne usługi publiczne
 Obrona
 Porządek i bezpieczeństwo publiczne
 Środowisko
 Sprawy gospodarcze i finansowe
 Zdrowie
 Budownictwo i obiekty komunalne
 Ochrona socjalna
 Rekreacja, kultura i religia
 Edukacja
 Inne (proszę określić):                         

                       

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających                tak    nie      

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i formalno-prawnej dla zadania -  „Budowa 
sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków – aglomeracja Mrzygłód na terenie 
gminy  Sanok” 

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi)

(a) Roboty budowlane                     (b) Dostawy                                  (c) Usługi                                      

Wykonanie

Zaprojektowanie i wykonanie

Realizacja obiektu budowlanego za 
pomocą dowolnych środków, 
zgodnie z wymaganiami 
określonymi przez zamawiającego 

Kupno

Dzierżawa

Najem

Leasing

Inne

Kategoria usług:                   nr 12

Główne miejsce lub lokalizacja robót 
budowlanych 

                                                                        

                                                                        

Główne miejsce realizacji dostawy 

                                                                        

                                                                        

Główne miejsce świadczenia usług 

Mrzygłód, Tyrawa Solna, 
Hłomcza, Łodzina, Dobra

II.1.3) Ogłoszenie dotyczy

Zamówienia publicznego                        Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)   

Zawarcia umowy ramowej                                                                     
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II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami                             

Maksymalna liczba ���
wykonawców planowanej umowy ramowej 

Umowa ramowa z jednym wykonawcą                 

Czas trwania umowy ramowej:  Okres w latach: ��  lub miesiącach: ���
Wartość umowy ramowej (podać wyłącznie dane liczbowe): 

Wartość bez VAT:                                                              Waluta                           
lub  zakres:   między                                a                                          Waluta:           

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone (jeżeli możliwe do określenia):                                                 

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej i formalno-
prawnej dla zadania -  „Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z budową oczyszczalni ścieków – 
aglomeracja Mrzygłód na terenie gminy  Sanok”.

II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi 
lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

Oświadczenia i dokumenty określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny 
przedmiot

74.23.20.00-4 ����-�  ����-�

Dodatkowe 
przedmioty

74.22.20.00-1
74.27.40.00-0
74.23.32.00-3

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (w celu podania informacji o częściach zamówienia należy 
wykorzystać załącznik B w liczbie odpowiadającej liczbie części)                                                        tak      nie 

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej     tak      nie 
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II. 2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA 

Całkowita wielkość lub zakres

Opracowanie kompletnej dokumentacji budowy sieci kanalizacyjnej wraz z uzgodnieniami o długości 
około 53,54 km w tym:

 długość sieci kanalizacyjnej 45,04 km
 długość przyłączy indywidualnych 8,5 km
 1 przepompownia główna
 30 małych lokalnych przepompowni

1. Opracowanie  dokumentacji  w  zakresie  podłączenia  do  sieci  kanalizacyjnej  około  470 
gospodarstw na terenie m-ści Mrzygłód, Tyrawa Solna, Hłomcza, Łodzina, Dobra wraz z 
przyłączami do budynków.

      
2. Opracowanie  budowy  oczyszczalni  ścieków  w  Tyrawie  Solnej(wg  koncepcji)  o 

przepustowości – 200 m3/dobę

3. Projekt przebiegu sieci kanalizacyjnej, który powinien opierać się na koncepcji budowy 
kanalizacji aglomeracji Mrzygłód w Gminie Sanok i musi obejmować:

 Mapy wraz z  aktualizacją  podkładów geodezyjnych sytuacyjno-wysokościowych dla celów 
projektowych w niezbędnym zakresie

 Aktualne  wyrysy z  mapy ewidencji  gruntów oraz  wypisy  z  rejestru  gruntów do decyzji  o 
ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego i pozwolenia na budowę.

 Umowy cywilno-prawne zawierające zgodę na wejście w teren spisane z właścicielami działek 
do  decyzji  ustaleniu  warunków  lokalizacji  inwestycji  celu  publicznego  i  pozwolenia  na 
budowę. W przypadku umów podpisanych przez użytkownika, pełnomocnika lub spadkobiercę 
dołączyć stosowny dokument wskazujący na prawo do dysponowania gruntem lub składanie 
oświadczeń woli w imieniu właściciela. 

 Kompletne materiały do decyzji o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu uzyskanie 
podkładów geodezyjnych niezbędnych do opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia 
na  budowę  (wykonanie  oraz  aktualizacja  map  po  stronie  Wykonawcy  -  pow.  ok.320  ha), 
wszelkie wymagane uzgodnienia  wymagane do otrzymania pozwolenia na budowę.

 Uzyskanie warunków technicznych zasilenia energetycznego, przejścia pod drogami, rowami i 
innymi przeszkodami terenowymi i inne niezbędne do kompletu dokumentacji

 Raport oddziaływania na środowisko wymagany prawem polskim – o ile jest on niezbędny.
 Kompletny  projekt  budowlany  opracowany  wg  obowiązujących  przepisów,  umożliwiający 

kompleksową realizację inwestycji, zawierający m.in.: komplet niezbędnych opinii i uzgodnień 
oraz  decyzji,  umowy  cywilno-prawne,  umożliwiający  uzyskanie  pozwolenia  na  budowę 
zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Spraw Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji 
technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-
użytkowego.

 Operat  wodno-prawny  w  niezbędnym  zakresie  wraz  z  uzyskaniem  pozwolenia  wodno-
prawnego.

 Projekty organizacji ruchu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami (jeśli wymagane)
 Szczegółowe przedmiary robót z podziałem na branże i obiekty- opracowania zawierające opis 

robót budowlanych w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem ilości jednostek 
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przedmiarowych robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz podstaw do ustalenia 
cen jednostkowych robót lub nakładów rzeczowych.

 ZZK i kosztorys inwestorski dla wszystkich robót z podziałem na branże i obiekty .
 Dokumentacja geologiczna-inżynierska w niezbędnym zakresie.
 Inne prace projektowe niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę i prawidłową realizację 

przedmiotu zamówienia.
 Opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.
 Opracowanie informacji bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
 Uzyskanie pozwolenia na budowę.
 Pełnienie czynności nadzoru autorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany         Wymagany   

Okres w miesiącach: ��    lub    dniach: ����   

lub  data rozpoczęcia  ��/��/���� (dd/mm/rrrr) lub zakończenia  30/09/2008 (dd/mm/rrrr)

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, 
FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium (jeżeli dotyczy)

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości - 16 000 zł (słownie: szesnaście tysięcy)
Wadium musi być wniesione najpóźniej przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 30.04.2007 
r godz. 8:00

1. Wadium może być wnoszone w następujących formach: 
- w pieniądzu
- poręczeniach bankowych
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt. 4 lit. b ustawy z dnia 9 
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 
z późn. zm.).
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Sanok - na konto w 
Podkarpackim Banku Spółdzielczym Oddział Sanok Nr 70 8642 1184 2018 0025 7912 0001.

Przy wnoszeniu wadium w pieniądzu (przelew) oferent  winien określić  nazwę postępowania oraz 
wskazać  numer  rachunku  bankowego,  na  który  należy  dokonać  zwrotu  wadium.  Dowód  wpłaty 
wadium należy dołączyć do oferty.
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Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA 
EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełnią następujące warunki:

• Zatrudniają  co  najmniej  2  uprawnionych  projektantów  z  doświadczeniem  w  zakresie 
projektowania w branży  sanitarnej oraz po jednym uprawnionym projektancie z pozostałych 
branż   umożliwiających  prawidłową  realizację  zamówienia  (architektura,  drogowa, 
elektryczna elektroenergetyczna, ).

• Osiąganęli obrotów finansowy w pracach projektowych o podobnym charakterze w wysokości 
min. 1 200 000 zł w ciągu ostatnich trzech lat. Na potwierdzenie wymagane bilanse lub inne 
dokumenty potwierdzające za ostatnie 3 lata.

• Posiadają doświadczenie nabyte w ostatnich 3 latach, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest  krótszy,  doświadczenie  z  tego  okresu  wyrażające  się  tym,  że  jako  główny  projektant 
uczestniczyli, w co najmniej dwóch przedsięwzięciach projektowych o charakterze i trudności 
wykonania  podobnych jak  zamówione roboty (  Udokumentowana wartość  zamówienia  nie 
mniejsza jak 400 000,00 zł każda). Dołączyć referencje z podaniem wartości zamówienia. 

• Oferent zatrudnia na umowę o pracę minimum 5 pracowników. 
• Przedłożą informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy 

, w której potwierdza się zdolność kredytową wykonawcy do wysokości 20 % oferowanej ceny 
brutto .

• Posiadają  polisę  lub  inny  dokument  ubezpieczenia  potwierdzającego,  że  wykonawca  jest 
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności gospodarczej, o wartości 
co najmniej 500 000,00 zł.

• Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Dz 2004r. Nr 19, poz. 177).

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Komisja w oparciu o dostarczone dokumenty oceni złożone oferty stosując kryterium spełnia/nie 
spełnia

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):
W  celu  potwierdzenia,  że  wykonawca  posiada  uprawnienie  do  wykonywania  określonej  działalności  lub 
czynności  oraz  nie  podlega  wykluczeniu  na  podstawie  art.  24  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r  Prawo 
zamówień publicznych, zamawiający żąda w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z 
oryginałem przez wykonawcę następujących dokumentów:
1. Formularz ofertowy, podpisany przez osobę /osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w zakresie 

praw i obowiązków majątkowych oferenta/ z podaniem ceny za całość zadania w kwocie brutto i netto oraz 
podaniem stawki VAT /zał. nr 1 do SIWZ/

2. oświadczenie o spełnianiu warunków określonych przepisami art.22 ust.1 ustawy o zam. publicznych, /zał. 
nr 1 do oferty/

3. wykaz, co najmniej 2-ch wykonanych usług w zakresie projektowania w okresie ostatnich 3 lat przed dniem 
wszczęcia postępowania o udzieleniu zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w 
tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z 
podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 
usługi te zostały wykonane należycie /wymagana 1 referencja/, zał. nr 4
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4. Aktualny  odpis  z  właściwego rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności 
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- dotyczy 
firm i osób prywatnych prowadzących działalność gospodarczą.

5. aktualne zaświadczenia  właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału 
ZUS lub KRUS potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podat-
ków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał prze-
widziane prawem  zwolnienie, odroczenie lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzy-
manie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesi-
ące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia lub składania ofert.

6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

7.  aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 
ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

8. dowód  wniesienia  wadium,  przy  czym  w  przypadku  wniesienia  wadium  w  formie  innej  niż 
pieniądz do oferty należy załączyć kserokopią dokumentu stanowiącego wadium oraz oryginał 
tego  dokumentu.  Oryginał  dokumentu  stanowiącego  wadium  należy  dołączyć  oddzielnie  /nie 
zszywać z ofertą/ aby można go było zwrócić wykonawcy.

9. wykaz osób, które będą realizować zamówienie i posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania 
zamówienia,  w  tym zapewnienie  w  zespole  projektowym udziału  co  najmniej  dwóch  upraw-
nionych projektantów o specjalności:- instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych oraz po jed-
nym projektancie z pozostałych branż  umożliwiających prawidłową realizację zamówienia.

10. Dokumenty stwierdzające, że osoby, która będzie wykonywać zamówienie posiadają wymagane 
uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (kserokopia upraw-
nień , kserokopia aktualnego zaświadczenia potwierdzającego wpis na listę izby zawodowej inży-
nierów.

11. polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od 
odpowiedzialności  cywilnej  w  zakresie  działalności  gospodarczej,  o  wartości  co  najmniej 
500 000,00 zł.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia 

Przetarg nieograniczony      

Przetarg ograniczony           

Negocjacje z ogłoszeniem     

Dialog konkurencyjny          
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IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg  ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)

Liczba wykonawców ���  

lub  minimalna liczba ��� / maksymalna liczba ��� 

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

 

Kryteria

1.                                                                         

2.                                                                         

3.                                                                         

4.                                                                         

5.                                                                         

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

Kryteria

6.                                                                          

7.                                                                          

8.                                                                          

9.                                                                          

10.                                                                        

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna                               tak     nie 

Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na 
której będzie prowadzona

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli  
dotyczy): www.gmina.sanok.com.pl/bip/

Opłata (o ile dotyczy)                                         Waluta:            

Warunki i sposób płatności: 
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IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu 
konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy): 
                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert 

Data:  23/05/2007   (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 09:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

   ES     CS     DA    DE     ET    EL    EN    FR    IT     LV   LT     HU   MT   NL   PL   PT   SK   SL    FI    SV    

                                                                                                

Inne:                                                                                                                                                                                                              

IV.3.5) Termin związania ofertą

Do : ��/��/���� (dd/mm/rrrr)

lub okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert 

Data:     23/05/2007 (dd/mm/rrrr)                                                                        Godzina: 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Sanok, ul. Kościuszki 23, 38-500 Sanok III piętro pokój nr 313 (sala narad).

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE 

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ 

          tak     nie 

Jeżeli tak, wskazać projekt/program: 

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                

VI.2) INFORMACJE DODATKOWE (jeżeli dotyczy)

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                        

VI.3) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:   24/04/2007 (dd/mm/rrrr)
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ZAŁĄCZNIK A
I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ  DALSZE INFORMACJE

Nazwa:
Gmina Sanok
Adres pocztowy:
Ul. Kościuszki 23
Miejscowość:
Sanok

Kod pocztowy: 
38-500

Województwo:
podkarpackie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: 13 46 565 51

E-mail: menluk@wp.pl Fax: 13 46 565 53

Adres internetowy (URL):
www.gmina.sanok.com.pl/bip/

II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA

Nazwa:
Gmina Sanok
Adres pocztowy:
Ul. Kościuszki 23
Miejscowość:
Sanok

Kod pocztowy: 
38-500

Województwo:
podkarpackie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: 13 46 565 51

E-mail: menluk@wp.pl Fax: 13 46 565 53

Adres internetowy (URL):
www.gmina.sanok.com.pl/bip/

III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W 
POSTĘPOWANIU /OFERTY

Nazwa:
Gmina Sanok
Adres pocztowy:
Ul. Kościuszki 23
Miejscowość:
Sanok

Kod pocztowy: 
38-500

Województwo:
podkarpackie

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Tel.: 13 46 565 51

E-mail: menluk@wp.pl Fax: 13 46 565 53

Adres internetowy (URL):
www.gmina.sanok.com.pl/bip/
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ZAŁĄCZNIK B
INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ nr    ���              NAZWA                                                                                                                                                              

1) KRÓTKI OPIS

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)

Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

Główny przedmiot ��.��.��.��-� ����-�  ����-�

Dodatkowe 
przedmioty

��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�
��.��.��.��-�

����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�
����-�  ����-�

3) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany         Wymagany   

Okres w miesiącach:  ��  lub  dniach:  ����  (od udzielenia zamówienia)  

lub  Rozpoczęcie ��/��/����     (dd/mm/rrrr)

       Zakończenie ��/��/����     (dd/mm/rrrr)
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5) KRYTERIA OCENY OFERT (proszę zaznaczyć właściwe pole  (pola))

Najniższa cena                                                  

lub

Cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie    

 

Kryteria

1.                                                             

2.                                                             

3.                                                             

4.                                                             

5.                                                             

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

Kryteria

6.                                                                          

7.                                                                          

8.                                                                          

9.                                                                          

10.                                                                        

Znaczenie

                        

                        

                        

                        

                        

6) INFORMACJE DODATKOWE

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                    

------------------------------- (Wykorzystać powyższy załącznik w liczbie odpowiadającej liczbie części)-----------
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