
OGŁOSZENIE 
 

Wójt Gminy Suszec zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.: 
 

„Wykonanie dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Desz-
czowej w Suszcu na odcinku o długości około 620mb” 

(opis zamówienia) 
 

1. Termin składania ofert: 29.07.2015 r. do godz. 11:00 
(Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2015r.) 
 

2. Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Suszec 
ul. Lipowa 1 
43-267 Suszec 
sekretariat ( I piętro) – pok. nr 18. 
 

3. Forma składania ofert: 
Ofertę należy złożyć w kopercie, która będzie posiadać oznaczenia: 
- „Wykonanie dokumentacji projektowej w tym zgłoszenie robót dla przebudowy ul. Desz-
czowej w Suszcu na odcinku o długości około 620mb” 
- adres wykonawcy. 
 

4. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 30.09.2015r. 
 

5. Warunki udziału w postępowaniu: 
O zamówienie mogą ubiegać się: 
- wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, 
posiadający wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony 
zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 
- wykonawcy, którzy dysponują osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do projek-
towania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub drogowej w zakresie niezbędnym do 
realizacji zamówienia, posiadające wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawo-
dowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim termi-
nem ważności. 
Profil działalności wykonawcy musi odpowiadać przedmiotowi zamówienia. 
 

6. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: najniższa cena 
 

7. Inne postanowienia: Szczegółowy opis wymogów i zakresu wymaganej dokumentacji znaj-
duje się w zaproszeniu do składania ofert stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. 
 

8. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są w Referacie Infrastruktury Tech-
nicznej i Inwestycji. Informacji udziela Pani Irena Bokłak lub Pan Marek Godziek pok. nr 5 
(parter); tel. 032/ 449 - 30 - 70 lub 032/ 449 - 30 -74. 
 

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30.000 
euro, wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Suszec nr ZPU.0050.13.2014 z dnia 
16.04.2014r. 
 

Zastępca Wójta Gminy Suszec 
Czesław Smusz 

 
Suszec dnia 21 lipca 2015r. 


