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OGŁOSZENIE 
Zgodnie z przepisami Ustawy o zamówieniach publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, 

poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560)  

Urząd Miejski w Drawnie ogłasza przetarg nieograniczony na:  
„przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych Brzeziny – Podlesie etap I” 

I. Tryb zamówienia 
Roboty budowlane - przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w przepisach wydanych  

na podstawie art.11 ust. 8. 

II. SIWZ 
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Drawnie, ul. Kościelna 3 pok. nr 9 lub  
na stronie  internetowej - bip Drawna - http://bip.drawno.pl/zamowienia.dhtml 

III. Przedmiot zamówienia 
Przebudowa drogi Brzeziny Podlesie na odcinku 2 km wraz ze zjazdami do posesji. 
Szczegółowy wykaz robót znajduje się w Projekcie Wykonawczym oraz Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia 

IV. Termin wykonania zamówienia 
1. Rozpoczęcie - po podpisaniu umowy 
2. Zakończenie-30.09.2008 r.,  

V. Warunki udziału w postępowaniu 
W przetargu mogą brać udział oferenci spełniający warunki zgodnie z ustawą Prawo zamówień 
publicznych art. 22 oraz określone w SIWZ. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 
Zamawiający dopuszcza składanie ofert wariantowych w zakresie konstrukcji nawierzchni 
zgodnie z podanymi 2 wariantami w SIWZ. 

VI Wadium 
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do 

10.06.2008 r. do godziny 10.00. 

Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie oferty.  

VII. Kryteria oceny 
Jedynym kryterium wyboru oferenta jest cena. 

VIII. Miejsce i termin składania ofert 
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z napisem: 
„Oferta na przetarg nieograniczony – Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 
Brzeziny – Podlesie etap I – nie otwierać przed terminem: 10.06.2008r. godz. 10:15”  
w terminie do dnia 10.06.2008 r. do godz. 10.00 na adres: 
 

URZĄD MIEJSKI W DRAWNIE 
Kościelna 3, 73-220 Drawno 
     Osoba do kontaktów: 

     Grzegorz Wiśniowski – pok. nr 9 
 

IX. Termin związania oferta 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.                                           

                                                                                  


