
BURMISTRZ MIASTA SIERPCA
OGŁASZA O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1. Nazwa i adres zamawiającego:
Urząd Miejski w Sierpcu
ul. Piastowska 11a
09 – 200 Sierpc
tel. (0 prefiks 24) 275-86-86, faks (0 prefiks 24) 275-86-33

2. Zamówienie zostanie udzielone w trybie  przetargu nieograniczonego o wyrażonej w 
złotych równowartości kwoty poniżej 5 150 000 euro.

3. Specyfikację  Istotnych  Warunków  Zamówienia  można  uzyskać  w  tutejszym 
Urzędzie Miejskim pok. 29 w cenie 150zł, pocztą wraz z ceną przesyłki, nieodpłatnie 
drogą elektroniczną (ze strony http://bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004).

4. Przedmiotem  zamówienia  jest  „Budowa ulicy  Kolejowej  i  Sempołowskiej  wraz  z 
przejazdem kolejowym w Sierpcu” I etap – odcinek 120 mb w nawiązaniu do krawędzi 
istniejącego asfaltu na działce o nr ewid. 2187/4 od km 0+000 do km 0+120.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych  ani częściowych  oraz nie 
przewiduje  wyboru  ofert  z  zastosowaniem  aukcji  elektronicznej,  dynamicznego 
systemu zakupów ani zawarcia umowy ramowej.

6. Wymagany termin wykonania  zamówienia  określa  się:  45  dni  od  dnia  podpisania 
umowy.

7. Opis warunków wzięcia udziału w postępowaniu: Zamawiający nie stawia warunków 
wzięcia udziału w postępowaniu.

8. Zamawiający  wymaga  wniesienia  przez  Wykonawców wadium  w  wysokości 
4 000 PLN (słownie: cztery tysiące złotych).

9. Kryterium oceny ofert: najniższa cena (100%)
10. Oferty  należy  składać  do  godz.  09:00  w  dniu  08.10.2009r.  w  sekretariacie 

Zamawiającego (pokój 12).  W tym samym dniu o godz. 09:15 w sali konferencyjnej 
Urzędu Miejskiego (nr 14) nastąpi otwarcie ofert.

11. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
12. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

- Mariusz Urbański, pokój nr 29 w siedzibie Zamawiającego, II piętro w godz. 
8:00–15:00 lub tel. (0 prefiks 24) 275-86-50, email: m.urbanski@sierpc.pl

- Radosław Goszczycki, pokój nr 28 w siedzibie Zamawiającego, II piętro w godz. 8:00 
– 15:00 lub tel.: (0 prefiks 24)275-86-45, email: r.goszczycki@um.sierpc.pl

13. CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Burmistrz miasta Sierpca
  / - /

Marek Kośmider

Sierpc, dn. 15.09.2009r.
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o godz.14:30


