Burmistrz Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86 200 Chełmno
Tel. (056) 677 – 17- 32
Fax: (056) 677 – 17 - 74
Powiat: chełmiński
Województwo: kujawsko – pomorskie

Osoba uprawniona:
a) Robert Hawełko,

Wojciech Pakmur

b) fax ( 056) 677-17-74
c) tel. (056) 677-17-50, (056) 677-17-30
d) Nr lokalu 38 ( Urząd Miasta Chełmna ul. Dworcowa 1)
e) Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi

Informacje o przeprowadzeniu przetargu
Zamawiający ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym
na
prace związane z realizacją zadania p.n. remontu nawierzchni ul. Łunawskiej II etap w Chełmnie
Rodzaj zamówienia

- roboty budowlane

Tryb postępowania

- przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres robót obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ul. Łunawskiej o łącznej
powierzchni 1950m2.
Przedmiotem robót jest:
-

roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;

-

frezowanie nawierzchni z betonu asfaltowego średnio grub. 2cm;

-

wywóz gruzu na wysypisko;

-

oczyszczenie i skropienie podbudowy emulsją asfaltową 0,4kg/m2;

-

warstwa wiąŜąca z asfaltobetonu 0/16mm grubości 4cm;

-

oczyszczenie i skroplenie podbudowy asfaltem 0,3kg/m2;

-

warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,5mm grub. 3cm;

-

regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych i wodociągowych

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równowaŜnych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia
Wymagany: 15.09.2006r. do 15.10.2006r.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w (%)
Cena (koszt) - 100 %

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
a) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami publikowana jest na
stronie internetowej Zamawiającego http://bip.chelmno.pl/?app=przetargi
b) formularz wniosku moŜna odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego
- nr lokalu – 38 Wydział Gospodarki Miejskiej
b) za zaliczeniem pocztowym
c) cena formularza wniosku - 0 zł.

Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,
spełniający n/w warunki zawarte w art. 22 ust.1:
- są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami ustawowymi,
- posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy,
- posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie,
- posiadają potencjał ekonomiczny, a takŜe pracowników zdolnych do wykonania zadania,
- spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Miejsce i termin składania ofert
a) miejsce składania:
w siedzibie zamawiającego – nr lokalu 03 - okno podawcze na parterze.
b) w terminie do:
data: 04.09.2006 godz: 11.00

Miejsce i termin otwarcia ofert
a) miejsce otwarcia :
w siedzibie zamawiającego - nr lokalu – 9
b) w terminie:
data: 04.09.2006 godz: 11.30

Termin z wiązania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia wyznaczonego
na składanie ofert.

Chełmno, dnia 01.08.2006r.

................................................

