
Kruklanki dnia: 13.04.2011r. 
 

 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

 
Numer sprawy: PBO.271.2.2011 
 

Nazwa zadania: 

             „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 
Kruklankach” 

 
 
Działając na podstawie art. 40 ust. 1  Prawa zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 
223, poz. 1655, z p. zm.) Gmina Kruklanki zawiadamia o wszczęciu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego. 
 
I. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
Gminny Ośrodek Kultury w Kruklankach 
ul. 22 Lipca 19 
11 - 612 Kruklanki 
 
Kontakt:  
Tel. 87 4217002 
Fax. 87 4217002 
e-mail: kruklanki2@wp.pl 
strona internetowa: www.bip.kruklanki.pl 
Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek w godz. 7.00-15.00 
 
II. Okre ślenie trybu zamówienia: 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej 
poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych 
 
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: 
www.bip.kruklanki.pl 
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać również bezpośrednio w 
siedzibie zamawiającego (Urząd Gminy Kruklanki pok. nr 11). Na wniosek Wykonawcy 
Zamawiający prześle Specyfikację za zaliczeniem pocztowym.  Udostępnienie Specyfikacji 
jest bezpłatne. 
 
IV. Okre ślenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 
informacji o możliwości składania ofert częściowych: 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na:  

    „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Kruklankach”  



Przedmiot zamówienia obejmuje: 
- Demontaż istniejącej nawierzchni placu i alejek parkowych 
- Ułożenie nawierzchni placu i alejek parkowych z kostki betonowej   
- Obsadzenie sadzonkami krzewów i drzewek terenu parkowego 
- Wymianę oświetlenia zewnętrznego 
- Wyposażenie placu w ławki parkowe 
 
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV: 45.23.32.00-1, 45.11.12.91-4, 34.95.33.00-5 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
 
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
 
VI. Termin wykonania zamówienia: 
termin wykonania zamówienia do 10.06.2011 
 
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
zgodnie z SIWZ 
 
VIII. Informacja na temat wadium: 
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w 
wysokości 4.000 PLN. (słownie: cztery tysiące złotych)  
2. Wadium musi być wniesione przed terminem składania ofert. Wniesienie wadium w 
pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko 
wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki 
przelew przed upływem terminu składania ofert. W tym przypadku dołączenie do oferty kopii 
polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym ale nie 
wystarczającym do stwierdzenia przez zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez 
Wykonawcę. 
3. Wadium może być wniesione w formach określonych przez art. 45 ust. 6 ustawy – Prawo 
zamówień publicznych. 
4. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Kruklanki 
ul. 22-Lipca 10, 11-612 Kruklanki BS WĘGORZEWO O/KRUKLANKI 48 9348 0000 
0397 0931 2000 0010 
5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja 
powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy  
a) nazwę Wykonawcy, 
b) nazwę Zamawiającego, 
c) nazwę gwaranta – banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji ze 
wskazaniem siedziby, 
d) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 
e) kwotę gwarancji, 
f) termin ważności gwarancji, 
g) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie 
Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca którego ofertę wybrano : 

�  odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie lub 
�  nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub 
�  zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 

lub 



� wykonawca na wezwanie zamawiającego nie złożył dokumentów lub oświadczeń 
            o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw 
6. Postanowienia pkt 5 stosuje się odpowiednio do poręczeń określonych w art. 45 ust. 6 pkt 2 
i 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
7. Zamawiający zwróci wadium według zasad określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy-Prawo 
zamówień publicznych.  
 
Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami według zasad określonych w art. 46 ust. 
4a-5 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 
 
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena kosztorysowa brutto. 

 

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena kosztorysowa brutto. 

   Ranking ofert przy uwzględnieniu w/w kryterium ustalony będzie wg wzoru, w skali do 100 

    punktów:       

        gdzie: 

Cmin     A -      ilość punktów za cenę, 

                         A = ……………  x  100                   Cmin -    najniższa cena brutto, 
                                     Cn                                          Cn      - cena brutto oferty badanej 

2. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego 
    Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczący 
   wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza     
   do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek 
   wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (Art. 91 ust. 3a Pzp).    
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających 
    odrzuceniu. 
 
WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY : 

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim 
    wymaganiom przedstawionym w Ustawie o zamówieniach publicznych oraz niniejszej 
    Specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium 
    wyboru i uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1. 
5. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi 
   Wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, 
siedzibę albo adres zamieszkania, adres wykonawcy, którego ofertę wybrano i 
uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo 
miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację 
przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, 

   b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i  
       prawne, 
   c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia,  
       podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie 
       przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę. 
   d) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 2 , po którego upływie umowa w sprawie  



      zamówienia publicznego może być zawarta. 
6. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje,  
    o  których mowa w pkt 5 lit. a),  również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie  
    dostępnym w swojej siedzibie. 
 
X. Miejsce i termin składania ofert: 
Oferty należy składać do dnia: 29.04.2011r do godz. 10.00 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kruklankach 
ul. 22 Lipca 10 
11-612 Kruklanki 
w Sekretariacie Urzędu Gminy Kruklanki 
 
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert: 
Oferty zostaną otwarte dnia: 29.04.2011r o godz. 10.10 
w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy w Kruklankach 
ul. 22 Lipca 10 
11- 612 Kruklanki 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kruklanki 
 
XII. Termin zwi ązania ofertą 
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia 29.04.2011r. 
 
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej 
 
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z 
adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje 
dotyczące dynamicznego systemu zakupów 
nie dotyczy 
 
 
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna 
nie dotyczy 
 
XVI. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 
13.04.2011r.  numer ogłoszenia 76716 – 2011  
____________________________________ 


