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Zal]r'ieszczalie ogłoszenia: obowiązkowe'

ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicmego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

l. 1) NAZWA I ADRES: Gmina czemin, Czermin l40, 39-304 czerrnin, woj. podkaĘackie,
tel. I'l '77 40 246, faks 17 7'7 41 921 .

l. 2) RoDZAI ZAMAWIAJĄCEGo: Administracja sanorządowa'

SEKCJA II; PRZEDMIoT ZAMÓWIENIA

lI' l) oKRfŚLENlt' PRZEDMloTL ZAMówlENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieliu przez zanawiającego: Dowóz uczrriów do szkół
podstawowych i gimnMjum z terenu Gminy częrrnin w roku szkolnyrn20I4lŻ0|5 wftz z
odwozem.

II.l.2) Rodzaj Żamówienia: usfugi.

Il.l.4) okeślenie przedmiotu olaz wielkości lub zakresu zamówięnia: 3.1 Przędmiotem
zamówienia są usługi polegające na przewozie dowóz uczniów do szkół podstawowych i
gimnazjum z terenu Gminy częirnin w roku s zkolnym 20l4l20I5 wl€z odwozem zgodnie z
opisem tras załączonym poniżej.Przez dowóz uczriów rozumie się: dowożęnię uczniów z
miejscowości Gminy Czermin - do szkół podstawowych i gimnazjum z miejsca zamieszkania
i odwożenię uczniów do miejsca zamieszkania' 3.2. Dowóz i odwóz dzieci odbywa się w dni
nauki szkolnej wg Rozkładu jazdy ustalonego z Dyrektorami szkół oraz zaakceptowarrego
przezZamawiającego (Rozkładjazdy zawierający co najmniej: trasy przewozu, liczbę kursów
dzierrnych, liczbę przewożonych uczniów, dzienną ilość kilometrów, godziny dowozu i
odwozu uczniów, ustalony zostanie przed podpisaniem umowy i będzie stanowił załączrrik do
umowy). 3.3. Usługa transpońowa ręalizowana będzie w godzinach od 7:30 do 15:30 3.4'
Przewiduje się dzienną ilośó kilometów do przewozu dzieci i uczniów (liczone Ęlko
prze1azdy z uczniamiibez dojazfil zbazy do miejsca rozpoczęcia dowozu lub odwozu) ok.:
246 km 3.5. Ilość osób objęta transpoltem: dziernie ok.2.]4 dzieci 3.6. Wykonawca zapewnia
wszystkim uczniom w autobusie miejsca siedzącę. Minimalna !ł}anagana ilość autobusów do
obsfugi poszczególnych tras wynosi 6 szt . Zamawiający nie dopuszcza łączęnia tas,
polegających na plzewozie uczniówjednym autobusem . 3.7. Trarrspoń ucziiów musi być
realizowany w ramach kursów przeznaczonych Ęlko do realizacji niniejszego przerlmiotu
zamówienia. 3.8. srodęk transpońu, k1ór}m śńadczona będzie usfuga powinien posiadać



ubezpieczenie oc i NW, aktualne badania techniczne dopuszczające pojazd do ruchu. 3.9. W
okesach zimowych środek tanspońu musi być ogrzewarry, a na stopniach wejściowych do
pojazdu nie może zalegać lód i nie mogą one byó śliskie. 3.l0' Drzwi zamykane
pnevnalyczlie pfiez kierowcę. 3.1 1. Zamawiający zaleca wykonawcom zapoznanie sję zę
szczegółorłym przebiegiem traspżewozu. 3 .l2' zafiańający zastrzega sobie prawo zmiany
tras i czasu przejazdów w zależności od s}tuacji wynikającej z ilości uczniów dojezdzających
do poszczególnych szkół i czasu kończenia zajęć tj. ze względu na okoliczności' których
stony nie mogły przewidzięć w chwili zawarcia umowy, a podyktowanych potzębami
Zamawiającego w1'rrikającymi z realizacji obowiązku zapewnienia dzieciom dojazdu do
szkół' 3 . 1 3 . Awarie. W uzasadnionych prąpadkach (np. awaria tęchniczna pojazdu) i
czasowej niemożności świadczenia usług przewozolłych Wykonawca zobowiązuje się do
niezwłocznego zolganizowania zastępstwa zapewniającego równorzędny poziom realizacji
zamówienia. Wysiadanie i wsiadarrie ucmiów musi odbyrłać się w miejscach bezpiecznych
do tego w}znaczonych i zgodnych z przepisami ruchu drogowego. Autobusy pŹeznaczone do
pŹewozu musza odpowiadać przępisom ustawy Plawo o ruchu drogowym. Ilość dzieci do
przewiezi€']ńa|. 2'14 zamawiający zastrzęga sobie możliwość: a./ zmiany liczby dowozonych
uczniów wynikającej z nanrralnego ruchu w trakcie roku szkolnego (zmiana szkoĘ ptzez
ucznią itp.), b/ Żmiany czasu dowozu i odwozu w zaleŹności od rozkładu zajęć lekclnych'
w ofelcie należy podać cęnę zajędęn dzień uwzględniając dowóz i dowóz na wszystkich
trasach podanych w niniejszej SIWZ W kosŹ zadania należy wkalkulować: - kosŻ
wynagrodzeń kiercwców łącznie z pochodnymi, - koszt ube4)ięczenia pojazdów, kierowców
i pasazerów. wymagania szczegółowe z.'i.tązarte z przedmiotem zamówienia: _ wykonawca
nie może powierzyć powyższych zadań osobom lub innyn podmiotom trzecim bęz uprzędnio
uzyskanej zgody zamawiającego - wykonawcę obowiązuje naleĄła staranność w wykonaniu
prŻedmiotu zarnówienia - wykonawcę obowiązuje pełna dyspozycyjność w sprawach pilnych.
Wykonawca j est odpowiedzialny za całoksŻałt' w Rm za pŹebieg oraz tęrminowe
wykonanie zamówienia - autobusy, mikrobusy muszą być dostosowane do przewozu
uczniów, odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów, mikrobusów należy umieścić
tablicę koloru żóhęgo z czaxnym napisem Autobus szkolny, znak SToP oraz znak Uwaga
Dzieci wyrźnie widoczny podczas wsiadania i rłysiadania uczniów), posiadać odpowiednia
ilość miejsc, - realizacja zamówienia powinna odb}.wac się w dniach naŃi szkolnej zgodnie z
planem lekcji i ustaleniami dyreL1ora szkoły. Zaleca się ofelęntom przeprowadzenie wizji
lokalnej proponowanych tras przewozu, w celu uzyskarria na swoją odpowiedzialność i swoje
ryzyko wszelkich istotnych informacji, które mogą być konieczne dla prawidłowego
przygotowania ofelty oraz doboru odpowiedniego środka transpońowego do wykonania
zadania na poszczególnych trasach. Ustala się następujące trasy przewozowe uczniów: Trasa
Nr 1: - CZERMIN_ DĄBROWKA osucHowsKA -TRZCIANA-CZERMIN - liczba
przewoŹonych uczniów: 50 - długość trasy l9km x 2 kursy - 38 km - przywóz na godzinę
7:50 odwiezienie po zakończenil zajęć ptzeńdziane w godz.:13:30 - 15:30 Trasa Nr 2: -
CZERMIN -zIEMPNIow -BRNIK -CZERMIN - liczba przewożonych uczrriów: 27 -
długość trasy l8km x 2 kursy _ 36km, - przywóz na godńnę 7:25odwiezienie po zakończeniu
zajęć przewidziane w godŻ: 13:30 - 15:30 Trasa Nr 3: _ CZERMIN - DĄBRÓWKA osucH.
_ KAWĘCZYN - BREN osucH -CZERMIN - liczba przewożonych uczniów: 56 - długość
trasy ; l8km x 2 kursy - 36kJn, - plzryózllra godzilę 7 :55 odwiezienie po zakoiczenhlzajęó
przewidziane w godzinach 13:30 - 15:30 Trasa Nr 4: - czERM]N _ oTAŁĘŻ - LYsAKÓw -

CZERMIN - liczba przewożonych uczniów: 54 - długość trasy ; 22 km x 2 kursy _ 441on -
prrywóz la godziltę 7:30 odwiezienie po zakończeniu zajęć przewidziane w godzinach 13:30
- 15:30 Trasa Nr 5: - CZERMIN - ŁYSAKóWEK - LYSAKÓW-GR.ĄDY-CZERMIN -
liczba przewożonych uczniów: 40 - dfugość trasy:15 km x 4 kursy - ó0 km _ przyrłóz na
godzinę 2 kursy - 7:55 , odńezienie po zakończeniu zajęó dla obu kusów przęwidzianę w



godzinach l3:30 - l5:30 Tmsa Nr 6: - CZERMIN-RZĘDZIANoWICE - CZERMIN _ liczba
przęwożonych uczniów: 12 _ dfugość tmsy 8 km x 2 kursy - l6kn - przywóz na godzinę 7:50
odwiezienie po zakończeńu zaj1ęć, przeńdziane w godżnach 1330-1530' Trasa Nr 7: -
TRZCIANA - DĄBRoWKA osUCH.- TRZCIANA - liczba przewożonych uczniów: 35 -
długość trasy 1 6km x l kurs - 1 6km - odwiezienie po zakończeniu zajęć przevłldzianę w
godzinach l2:30 - 14;30.

ll.l.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

okeślenie przedmiotu olaz wielkości lub zaklesu zamówień uzupełniających
Przewiduje się zamówienia uzupełniające o których mowa w alt'67 ust.1pkt 6 do l0%

zamówienia podstawowego

II.l.6) wspólny słownik Zamówień (CPV): 60.10.00.00-9.
II'7 .'7) czy dopuszcza się złoŹenie ofęńy częściowej : nie.
TT'J'8) Cz1 dopuszcza się zlozenJe ofeny wariantowej: ńe.
II'2) cZAs TRWANIA ZAMowlENlA LUB TERMIN W\'KONANIA: Rozpoczęci€:
0t.09.20t4.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZI{\'\4

I.I) WADIUM
Informacja na temat lvadium: Zarnawiający nie żąda \łniesienia wadium
ltr.2) zALrczKI
III.3) WARLNKI UDZIAŁU w PosTĘPowANIU oRAZ oPIs sPosoBU
DoKoNrywANlA ocENY sPEŁNIANIA TYCH WARLrNKóW

III. 3.l ) Uprawnienia do wykon1'wania okręślonej działalności lub czyrności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
w}magane jest wykazarrie przez Wykonawcę posiadania wźnej licencji na

wykon).wanie trarrspofiu drogowego osób' w celu potwierdzenia spełniania niniejszego
warunku Wykonawcy zobowiązani są: Wykonawca.ly/ ptzędlożąwainą licencję na
wykon}'wani€ transpońu drogowego osób w prz1padku wspólnego ubiegania się dwóch lub
więcej Wykonawców o udzięlęnie niniejsz€go zamówienia, kźdy z chpźedłoży w?ljfLą
licencję na wykonywanie transportu drogowego osób

III.3.2) Więdza i doświadczenie
opis sposobu dokonywania ocęny spęłniania tego warunku

z'amavłiający vna powyższy warunek za spełniony' jeżeli Wykonawca wykaże: że w
ciągu ostatnich trzech lat, ajeżeli ohes prowadzenia dżałalnościjest kótszy _ w tym okrcsie,
wykonali co najmniej jedno zadanie o porównywalnym charakterze i złozoności do
pŹedmiotu zarnówienia z należyą starafilością z podaniem ich wańościpŹedmiotu, daty
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwięrdzającymi, że zlecenie zostało
łYkonane bez zastrzeżeń i prawidłowo Ńończone.- wańość tęgo zamówienia brutto nie
mniejsŻa niż 100 000,00 zł, w ptz1padku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcęj
Wykonawców o udzieleńe niniejszego zamówienia' oceniane będzie ich łączne
doświadczenie). W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są: - przedłożyć wykaz wykonanych usług transpońowych odpowiadających
rodzajem przedmiotowi zamówienia w okesie ostatnich 3 lat przed upływem terminu
składania ofeń, ajeżęli okes prowadzenia działalnościjest kótszy - w t)łn okesie, z
podaniem ich rodzaju i wańości oraz daty i miejsca wykonania omz załączeliem



dokumęntów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane zgodnie z zasadami ruchu
drogowego i prańdłowo ukończone' wedfug wzolu stanowiącęgo Załączuk nr 4 do
niniejszej SIWZ

III.3.3) Potęncjał techniczny
opis sposobu dokonywania oceny spełńania tego waruŃLl

Zamawiający uzna warwrek za spełnionyjeżeli wykonawca dysponuję tabolem
przezlaczonym do realizacji zamówienia spełniający włŃciwe wymagarria techniczne w
ruchu drogowym Wynaganejest dysponowanie minimum 6 autobusami do prze\łożenia
osób. Dysponuje minimum 6 osobami posiadającymi prawo jazdy kategolii B'c'D'
wynagane prawem do kierowarria pojazdami wyszczególnionymi w ofercie

III.3.4) osoby zdolne do wykonania zamówienia
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego waruŃu

osoby któIe uczestniczyć będzie w wykonywaniu zamówieńa wnz z informacją na
tematjej kwalifikacji zawodowych, doświadczenia _ niezbędnych do wykonania zamówienia,
a także zakesu wykonywanych przez nich czynności wYaz Ż infomacją o podstawie
dysponowania Ę osobą przez wykonawcę zgodnie ze wzolem stanowiącym załącznik m 3

do niniejszej sIwZ. wykonawca zobowiąŻany j€st złozyć oświadczeI ę, zę osoba, któIa
będzie uczestniczyó w wykonaniu zamówieńą posiada wymagane uprawnienia, zgodnie z
Załączikielnnt 7 do ńnięjszej SIWZ., olaz wykazarriem dysponowaniem niezbędnym
taborem do realizacji zamówienia zgodnię ze wzorem stanowiącym załącznik ńr 8

IlL3.5) Sltuacja ekonomiczna i finansowa
opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamavłiający vnapowyższy warunek za spełniony ,jeżeli wykonawca: 3)posiada
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zaklesie prowadzonej działalności zwiąanej
z pŹedmiotem zamówienia, na kwotę co najmniej 100 000PLN . W celu potwieldzenia
spełnienia niniejszego waruŃu Wykonawca zobowiązanyjest: l) złożyć opłaconą polisę, a w
przypadkujej braku inny dokument potwięrdzający' że Wykonawcajęst ubezpięczony od
odpowiedzialności cy'rłilnej w zakesie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę co najmniej 100 000 PLN , wazną(y) na dzień składania ofert' W
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego
zamówienia' oceniana będzie ich łączna sytuacja finansowa, pŻy czym nie jest wymagane
złożenie tych dokumentów przez wszystkich Wykonawców ajedynie przez tego który spęłnia
dany warunek, bądżpzyczynia się dojego spełnienia.

III.4) INFoRMACJA o oŚWIADCZENIACH LUB DoKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DoSTARczYc WYKoNAwcY w CELU PoTwIERDzENlA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W PosTĘPowANIU oRAZ NIEPoDLEGANIA
WYKLUCZENru NA PODSTAWIE ART. 24 UST. I USTAWY

III.4.1) w zakrcsie wykazania spełniania przez uykonawcę waruŃów, o których mowa w
alt. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu waruków udziału w postępowaniu
należy pfledłożyć|

l. potwięrdzenie posiadania uprawnień do wykonyrłania okeślonej działalności lub
czynności, jężęli przępisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;



2. wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okesowych lub ciągłych równięż
wykonywanych, głównych dostaw lub usfug, w okesie ostatnich trzech lat pŻed upływem
terminu składania ofęń albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okes prowadzeńa działalności jest kótszy - w tym okesię, wraz z podaniem ich wartości,
prz€dmiotu' dat wykonania i podmiotów' na Źecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostĄ wykonane lub są wykon}Ąvane należyciei
3. okręślęnię dostaw lub usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w
wykazie lub złozenia poświadczeń, w tym informacja o dostawach lub usfugach
niewykonanych lub wykonanych nienależycie

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykże: że w ciągu
ostatnich trŻech lat, ajezeli okes prowadzenia działalności jest kótszy - w Rm ol(esie,
wykonali co najmniej jedno zadanie o porównywalnym charakterz€ i złożoności do
pŻedmiofu zamówienia z należ}'tą stannnością z podaniem ich wartościprŻedmiotu, daty
wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzając1'rni, ze zlecenie zostało
wykonane bez zastrzeżeń i prawidłowo ukończonę.- wańość tego zamówienia brutto nie
mniejsza niż l00 000,00 ź, w prz1padku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcęj
Wykonawów o udzielerrie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne
doświadczenie). W celu potwierdzęnia spęłniania niniejszego warunku Wykonawcy
zobowiązani są: - ptzedłoŹyć Wykaz wykonanych usług transpońowych odpowiadających
Iodzajem przedmiotowi zamówienia w okesie ostatnich 3 lat przęd upływem terminu
składania ofert, ajeżeli okes prowadzenia działalności jest hótszy - w t}łn okresie, z
podarriem ich rodzaju i wańości oraŻ daty i miejsca wykonania oraz załączeniem
dokumentów potwierdzających, ze usługi te zostały wykonanę zgodnie z zasadami ruchu
drogowego i prawidłowo ukończone, według wzoru stanowiącego Załącznik rrr 4 do
ninięjszej sIwZ;
4. wykaz osób, które będą uczęstniczyć w wykon1.waniu zamówienia, w szczególności

odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kięrowanie robotami
budowlanymi, wraz z infomacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykszt]ałcenia niezbędnych do wykonania zamówienia' a także zakesu wykon1wanych przez
nie czyrrności, oraz informacją o podstawię do dysponowalia tymi osobami;
5. oświadczenie, że osoby, które będą uczestnicŻyć w wykonywaniu zamówienia' posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiąek posiadania takich uprawnięń;
6. opłaconą polisę' a w prz1padkujej braku' inny dokument potwierdzający, że wykonawca

jest ubezpieczony od odpowiedziahości cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
zw iązanei z przedfiiolem zamówienia.

III.4.2) w zakresię potwierdzenia niąodlegania wykluczeniu na podstawie alt. 24 ust. l
ustawy, należy prŻedłoŹyć:

1 . oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
2. aktualny odpis z właściwego Ęęstru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rej€sau lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o ań. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy'
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy plzed upbĄłem terminu składarria wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
3' aktualne Żaświadczenie właściwego naczęlnika urzędu skalbowego potwieldzające, ż€

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, żę uzyskał przęwidzianę
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŹenie na laty zaległych płatności lub wstzymarfe w
całości wykonania decyzji właściwego organu _ wystawione nie wcześniej niŹ 3 miesiące



przed upływem terminu składania \łniosków o dopuszczenie do udziafu w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składarria ofeń;
4. aktualne zaświadczenie włŃciwego oddziału Zakładu t-Ibezpieczeń Społecznych lub

Kasy Rolniczęgo Ubęzpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacarriem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwi€Idzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenię lub rozłożęnię na raty zalęgłych płatności lub
wstzymanie w całości wykonania decyzji właściwego orgarru - wystawione nię \łczęśnięj niż
3 mięsiącę plzęd upł}'wem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówięnia albo składania of€rt;

5' wykonawca powołujący się przy wykazy.waniu spełniania warunków udziału w
posĘpowariu na zasoby innych podmiotów, Ltóre będą brały udział w realizacji części
zamówienia, przedkłada także dokumenry dotyczące tego podmiotu w zakesie wynagarrym
dla wykonawcy, okeślonym w pkt III.4.2.

lII'4'3) Dokumęnty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonarvca ma siedzibę lub miej sce zamięszkania poza tęry'lorium Rzęcz}pospolitej
Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kaju, w Ltórym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzaj ący, Źe:

1. nię otwańo jęgo likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześńej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziafu w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

2.lie zalega z liszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotnę albo żę uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub \łstrz}łnanię w całości wykonania decyzji właściwego organu _

wystawiony nie wcześniej niz 3 miesiące przed upłrłem terminu składaIria wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofeń;
3. nię orzęczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie

wcześniej niż ó miesięcy przed upĘwem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziafu w postępowaniu o udzielenie zamówieńa albo składania ofert;

rrr.4.3.2)

1' zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca
zamieszkania albo zamieszkania osoby, L1órej dokumenty dotyczą, w zakesie okeślon1łn w
art' 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upł1.wem terminu
składania wniosków o dopuszczeńe do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;

2'zaświadczęnię właściwego organu sądowego lub administacyjnego miejsca
zamięszkarria albo zamięszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakesie określonym w
alt. 24 ust. 1 pkt l0 -l1 ustawy - wystawione nię wcześnięj niż 6 miesięcy przed upĘ'rvem
terminu składania wniosków o dopuszczeńe do udziału w postępo\łaniu o udzielenie
zamówienia albo składania ofert'

IlI.4.4) Dokumenty dolyczące ptzynalęiności do tej samej grupy kapitałowej



l. lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy Ż dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo infomacji o q'In, że ńe należy
do gnrpy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumsnty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

l.ofeńa, pamfowany wzór umowy.

SEKCJA W: PROCEDURA
IV.l) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
N' l' l) Tryó udzielenia zamówienia: przetarg nieograrLiczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
Iv.2.1) Kr}tęria oceny of€ń: najniższa c€na.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
Iv.4.1) A&es shony intemetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
/amó\ł ięnia: ww\ł. czermin 'biulet}n ' 

nel
specyfikację istotnych warwków zamówienia moŹna uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w
czerminie 39-304 Czermin pokój nr 1ó.

IV.4'4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowarriu lub ofeń:
19.08.2014 godzina l0:00, miejsce: Urząd Gminy w Czerminie 39-304 czemin pokój nr 14
(seketariao.
IV.4'5) Termin związania ofertą: okes w dniach: 30 (od ostatęcmego terminu składania
ofert).
IV.4.l7) Czy przewiduje się uniewżnienie postępowania o udzielenie zamówienią w
prz1padku nieprzymarria środków pochodzących z budźetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)' które miały byó przeznaczole na
sfinansowanie calości lub części zamówienia: nie


