Rewal: Udzielenie kredytu w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań pn.: Budowa boiska w Trzęsaczu w ramach programu Orlik 2012, - wykonanie monitoringu
wizyjnego w miejscowości Pobierowo
Numer ogłoszenia: 119689 - 2009; data zamieszczenia: 24.07.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy , ul. Mickiewicza 19, 72-344 Rewal, woj.
zachodniopomorskie, tel. (091) 38 62 624.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.rewal.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu w wysokości
1.000.000,00 zł na sfinansowanie zadań pn.: - Budowa boiska w Trzęsaczu w ramach
programu Orlik 2012, - wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości Pobierowo.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Spłaty rat
kapitałowych następować będą w okresach: - 30.09.2010r. - 200.000,00 PLN - 30.09.2011r. 200.000,00 PLN - 30.09.2012r. - 200.000,00 PLN - 30.09.2013r. - 200.000,00 PLN 30.09.2014r. - 200.000,00 PLN.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 60.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: nie wymaga sie wniesienia
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień ; 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny,
a takŜe dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia lub przedstawią
pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i
osób zdolnych do wykonania zamówienia ; 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia ; 4. nie podlegają wykluczeniu z
Postępowania, na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy . Ocena spełnienia warunków
odbędzie się na zasadzie: spełnia / nie spełnia..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
oświadczenie z art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych ; 2. aktualny odpis z
właściwego rejestru, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony
nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert , ; 3. koncesję,
zezwolenie lub licencję, jeŜeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji,
zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym
Zamówieniem...

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: najniŜsza cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.rewal.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: w formie
papierowej, za kwotę 50,00 zł w siedzibie zamawiającego, pok nr 109.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 04.08.2009 godzina 10:00, miejsce: siedziba zamawiającego, sekretariat..

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: -.

