
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej oraz projektu drogowego w ulicach: Nadstawna, Stodolna, Pawełki, Osiedle 
Pawełki, Księży Pijarów, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Królowej Marysieńki, Jakuba 
Wagi, Wołodyjowskiego, J.Pioli, Falkowskiego, do wysypiska odpadów komunalnych, do 
wsi Świdry Awissa. 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 

o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro 
 
Burmistrz Szczuczyna, województwo podlaskie, powiat grajewski, tel. 0-86 2735080, ogłasza przetarg 
nieograniczony na: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 
deszczowej oraz projektu drogowego w ulicach: Nadstawna, Stodolna, Pawełki, Osiedle Pawełki, Księży 
Pijarów, Królowej Katarzyny Jagiellonki, Królowej Ma rysieńki, Jakuba Wagi, Wołodyjowskiego, J.Pioli, 
Falkowskiego, do wysypiska odpadów komunalnych, do wsi Świdry Awissa. 

 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 
późn. zm.), zwanej dalej ustawą.  

Wspólny Słownik Zamówień – CPV- 74.23.20.00-6 
 
Termin realizacji przedmiotu zamówienia 

Wykonanie projektów technicznych wraz z uzyskaniem stosownych pozwoleń: 31.07.2007r. 

 
· Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
Kryterium oceny ofert  
- cena ( koszt) – 100%    
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia umieszczona została na stronie internetowej 
www.um.szczuczyn.pl, lub można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. 7. 
 
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego pok. nr 1 w terminie do dnia 22.01.2007r do godz. 1000. 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.01.2007r o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – sala USC Urzędu 
Miejskiego w Szczuczynie, Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, którzy: 
1) Są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi.  

2) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania. Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie oświadczenia o 
spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy i nie podlegają wykluczenia z postępowania na 
podstawie art. 24, ust. 1 i 2 ustawy. 
3) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi 
do wykonywania zamówienia.Za spełnienie tego warunku uznaje się złożenie następujących dokumentów: 
- wykazu pracowników niezbędnych przy realizacji zamówienia posiadających uprawnienia w zakresie objętym 
zamówieniem, kopii tych uprawnień, podanie doświadczenia zawodowego w/w pracowników  
Nie jest wymagane wniesienie wadium. 
Postanowienia zawarte w złożonej ofercie wiążą Wykonawcę przez 30 dni kalendarzowych od upływu terminu 
składania ofert. 
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są Kazimierz Galiński i Waldemar Filipkowski. tel  
0-86 2735080/81, e-mail: rolnictwo@um.szczuczyn.pl 
Oferta nie może zawierać rozwiązań wariantowych. 
 
Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w okresie 10.01.2007 do 
22.01.2007 i na stronie internetowej UM w Szczuczynie, oraz Portalu Urzędu Zamówień Publicznych. 


