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Radziejów, 5 lipca 2013 r.
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ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.bip.ugradziejow.pl Zakładka Zamówienia publiczne, Zakładka Przetargi.

Radziejów: DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI DO SZKÓŁ NA TERENIE GMINY
RADZIEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014
Numer ogłoszenia: 134421 - 2013; data zamieszczenia: 05.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Radziejów , ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, woj.
kujawsko-pomorskie, tel. 54 2853686, faks 54 2853337.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ugradziejow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOWÓZ UCZNIÓW I DZIECI DO
SZKÓŁ NA TERENIE GMINY RADZIEJÓW W ROKU SZKOLNYM 2013/2014.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest świadczenie usługi dowozu uczniów i dzieci do szkół na terenie Gminy Radziejów
w roku szkolnym 2013/2014. W zakres usługi wchodzi dowóz uczniów i dzieci do Szkoły
Podstawowej w Bieganowie, Szkoły Podstawowej w Płowcach i Publicznego Gimnazjum w
Skibinie oraz oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych w Bieganowie i Płowcach zgodnie z opisem tras załączonym poniżej. Przez dowóz uczniów rozumie się: dowóz uczniów z
miejscowości położonych na terenie Gminy Radziejów do szkół podstawowych i gimnazjum z
miejsca zamieszkania i odwożenie uczniów i dzieci do miejsca zamieszkania. Dowóz uczniów i
dzieci musi nastąpić w godzinach, ustalonych z dyrektorami szkół. Przewiduje się, że usługi
przewozowe realizowane będą w godzinach 7:00 do 16:00 zależnie od ustalonego w danej szkole
planu lekcji. Szczegółowy harmonogram godzin przyjazdów i odjazdów autobusów przewoźnik
otrzyma na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem zamówienia od dyrektorów szkół. Wysiadanie i

wsiadanie uczniów i dzieci musi odbywać się w miejscach bezpiecznych do tego wyznaczonych i
zgodnych z przepisami ruchu drogowego. Autobusy przeznaczone do przewozu muszą odpowiadać
przepisom ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zamawiający wymaga, aby przewóz odbywał się
sprawnymi technicznie autobusami służącymi do przewozu uczniów i dzieci. W okresach jesienno zimowych pojazdy dowożące uczniów i dzieci muszą być ogrzewane. Wykonawcę obowiązuje
najwyższa staranność w wykonaniu przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za
całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. - autobusy muszą być
dostosowane do przewozu uczniów i dzieci , muszą zapewniać miejsca siedzące, autobusy muszą
być odpowiednio oznakowane (z przodu autobusów, należy umieścić tablicę koloru żółtego z
czarnym napisem Autobus szkolny, znak STOP oraz znak Uwaga Dzieci wyraźnie widoczny
podczas wsiadania i wysiadania uczniów), posiadać odpowiednią ilość miejsc. Wykonawca usługi
zobowiązany jest do zawarcia umowy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej oraz
następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy. W
przypadku awarii środka transportu w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca
zobowiązany jest zapewnić zastępczy środek transportu. Do realizacji przewozów Wykonawca
winien dysponować 3 autobusami o minimalnej liczbie 40 miejsc siedzących każdy. Uczniowie i
dzieci powinny być dowiezione, w takim czasie, aby możliwe było rozpoczęcie przez nich o czasie
zajęć lekcyjnych i rozwożenie ich po zakończeniu zajęć. W przypadku odpracowania zajęć
szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, wykonawca zobowiązany jest zapewnić przewóz
uczniów i dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym przez dyrektorów szkół. Przedmiot
zamówienia zawiera bezpłatny przewóz opiekunów. Przewozy uczniów i dzieci odbywać się będą
pod nadzorem opiekunów wyznaczonych przez Zamawiającego. Obowiązku opiekuna: 1)
pilnowanie ładu i porządku przy wsiadaniu i zajmowaniu przez uczniów i dzieci miejsc w
autobusie, 2) zapewnienie bezpieczeństwa oraz służenie pomocą uczniom i dzieciom w trakcie ich
dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej, 3) pomoc uczniom i dzieciom w czasie wsiadania i
wysiadania z autobusu i przekazanie ich osobom wyznaczonym przez dyrektora szkóly, do której
dowożone są dzieci, 4) zwracanie uwagi na właściwe zachowanie się uczniów i dzieci w czasie
przewozu, 5) zapewnienie uczniom i dzieciom bezpiecznego wsiadania i wysiadania z autobusu, 6)
przeprowadzenie uczniów i dzieci przez jezdnię do budynku szkoły, odbiór uczniów ze szkoły do
autobusu. . Szczegółowy rozkład jazdy autobusów Rozkład jazdy autobusu dowożącego uczniów
do Szkoły Podstawowej w Płowcach PRZYJAZDY od poniedziałku do piątku TRASA I WYJAZD:
Radziejów godz. 7:00 , Opatowice, Stary Radziejów, Stary Radziejów Kolonia, Skibin, Rokitki,
Kwilno, Płowce godz. 7:30 Ilość km : 23 TRASA II WYJAZD: Płowce godz. 7:30, Piołunowo,
Płowce I, Latkowo, Płowce II, Płowce Kol.,Płowce godz. 8:10, Skibin, Płowce godz. 8:30 Ilość km:
29 ODJAZDY od poniedziałku do piątku TRASA I WYJAZD: Płowce godz. 12:55, Płowce
Kol.,Płowce II, Płowce I, Latkowo, Kwilno, Skibin, Rokitki, Stary Radziejów, Stary Radziejów
Kol., Opatowice, Płowce godz.14:00 Ilość km: 39 km TRASA II WYJAZD: Płowce godz. 14:30,
Płowce Kol., Płowce II, Płowce I, Piołunowo,Skibin, Rokitki, Stary Radziejów, Stary Radziejów
Kol., Opatowcie, Radziejów Ilość : 37 km Rozkład jazdy autobusów dowożących uczniów do
Szkoły Podstawowej w Bieganowie i Publicznego Gimnazjum w Skibinie Poniedziałek Przywóz do
szkoły 1. AUTOBUS 1) 7:05 Radziejów - 7:15 Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Stary
Radziejów - Skibin 7:45 - Rokitki - Biskupice - Bieganowo 8:05 /33 km/ 2) 8:05 Bieganowo Biskupice - Rokitki - Skibin 8:15 /12 km/ 2. AUTOBUS 7:30 Radziejów - Broniewo Huby Broniewo - Skibin - Biskupice - Bieganowo 8:00 /25 km/ Odwóz ze szkoły 1. AUTOBUS 1) 13:40
Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Skibin 14:25 /22 km/ 2)
14:40 Skibin - Stary Radziejów - Opatowice - Kwilno - Płowce Kol.- Płowce - Radziejów 15:30 /37
km/ 2. AUTOBUS 1) 13:40 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Rokitki - Biskupice - Broniewo Huby Broniewo - Skibin 14:30 /28 km/ 2) 14:40 Skibin - Rokitki - Biskupice - Bieganowo Kol. Biskupice - Broniewo Huby - Broniewo - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Radziejów 16:00 /42 km/
Wtorek Przywóz do szkoły 1. AUTOBUS 1) 7:05 Radziejów - 7:15 Wąsewo Kolonia - Zagorzyce Opatowice - Stary Radziejów - Skibin 7:45 - Rokitki - Biskupice - Bieganowo 8:05 /33 km/ 2) 8:05
Bieganowo - Biskupice - Rokitki - Skibin 8:15 /12 km/ 2. AUTOBUS 7:30 Radziejów - Broniewo
Huby - Broniewo - Skibin - Biskupice - Bieganowo 8:00 /25 km/ Odwóz ze szkoły 1. AUTOBUS 1)
13:40 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Skibin 14:25 /22 km/
2) 15:30 Skibin - Rokitki - Kwilno - Płowce - Płowce Kol.- Płowce - Radziejów 16:20 /31 km/ 2.

AUTOBUS 1) 13:40 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Rokitki - Biskupice - Broniewo Huby Broniewo - Skibin 14:30 /28 km/ 2) 15:30 Skibin - Bieganowo - Stary Radziejów - Opatowice Zagorzyce - Wąsewo Kolonia - Broniewo - Broniewo Huby - Bieganowo - Bieganowo Kol.Biskupice - Radziejów 16:30 /41 km/ Środa Przywóz do szkoły 1. AUTOBUS 1) 7:05 Radziejów 7:15 Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Stary Radziejów - Skibin 7:45 - Rokitki Biskupice - Bieganowo 8:05 /33 km/ 2) 8:05 Bieganowo - Biskupice - Rokitki - Skibin 8:15 /12 km/
2. AUTOBUS 7:30 Radziejów - Broniewo Huby - Broniewo - Skibin - Biskupice - Bieganowo 8:00
/25 km/ Odwóz ze szkoły 1. AUTOBUS 1) 12:00 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia Zagorzyce - Opatowice - Bieganowo 12:40 /23 km/ 2) 13:40 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo
Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Skibin 14:25 /22 km/ 3) 14:40 Skibin - Stary Radziejów Opatowice - Kwilno - Płowce Kol.- Płowce - Radziejów 15:30 /37 km/ 2. AUTOBUS 1) 12:00
Bieganowo - Bieganowo Kol. - Biskupice - Broniewo - Bieganowo /23 km/ 2) 13:40 Bieganowo Bieganowo Kol. - Rokitki - Biskupice - Broniewo - Broniewo Huby Skibin 14:30 /28 km/ 3) 14:40
Skibin - Rokitki - Biskupice - Bieganowo - Bieganowo Kol. - Biskupice - Broniewo Huby Broniewo - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Radziejów 16:00 /42 km/ Czwartek Przywóz do szkoły
1. AUTOBUS 1) 7:05 Radziejów - 7:15 Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Stary
Radziejów - Skibin 7:45 - Rokitki - Biskupice - Bieganowo 8:05 /33 km/ 2) 8:05 Bieganowo Biskupice - Rokitki - Skibin 8:15 /12 km/ 2. AUTOBUS 7:30 Radziejów - Broniewo Huby Broniewo - Skibin - Biskupice - Bieganowo 8:00 /25 km/ Odwóz ze szkoły 1. AUTOBUS 1) 12:00
Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Bieganowo 12:40 /23 km/ 2)
13:40 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Skibin 14:25 /22 km/
3) 14:40 Skibin - Rokitki - Kwilno - Płowce - Płowce Kol. - Płowce (Latkowo) - Radziejów 15:30 /
31km/ 2. AUTOBUS 1) 12:00 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Biskupice - Broniewo - Bieganowo /
26 km/ 2) 13:40 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Rokitki - Biskupice - Broniewo - Broniewo Huby
Skibin 14:30 /28 km/ 3) 14:40 Skibin - Stary Radziejów - Opatowice - Zagorzyce - Wąsewo
Kolonia - Broniewo - Broniewo Huby- Bieganowo - Bieganowo Kol. - Radziejów /30 km/ Piątek
Przywóz do szkoły 1. AUTOBUS 1) 7:05 Radziejów - 7:15 Wąsewo Kolonia - Zagorzyce Opatowice - Stary Radziejów - Skibin 7:45 - Rokitki - Biskupice - Bieganowo 8:05 /33 km/ 2) 8:05
Bieganowo - Biskupice - Rokitki - Skibin 8:15 /12 km/ 2. AUTOBUS 7:30 Radziejów - Broniewo
Huby - Broniewo - Skibin - Biskupice - Bieganowo 8:00 /25 km/ Odwóz ze szkoły 1. AUTOBUS 1)
12:00 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Bieganowo 12:40 /23
km/ 2) 13:40 Bieganowo - Radziejów - Wąsewo Kolonia - Zagorzyce - Opatowice - Skibin 14:25 /
22 km/ 3) 14:40 Skibin - Rokitki - Kwilno - Płowce - Płowce Kol. - Płowce (Latkowo) - Radziejów
15:30 /31km/ 2. AUTOBUS 1) 12:00 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Biskupice - Broniewo Bieganowo /26 km/ 2) 13:40 Bieganowo - Bieganowo Kol. - Rokitki - Biskupice - Broniewo Broniewo Huby Skibin 14:30 /28 km/ 3) 14:40 Skibin - Stary Radziejów - Opatowice - Zagorzyce Wąsewo Kolonia - Broniewo - Broniewo Huby- Bieganowo - Bieganowo Kol. - Radziejów /30 km/
Wykonawca zobowiązany będzie do dowożenia uczniów z każdej ze szkół dwa razy w miesiącu na
basen do Rradziejowa, wg planu dostarczonego przez dyrektorów szkół z 7 dniowym
wyprzedzeniem przed każdym wyjazdem. W tych przypadkach Wykonawca zapewnia ich dowóz na
warunkach podanych w ofercie. Trasa przejazdu: Płowce-Radziejów-Płowce 20 km BieganowoRadziejów-Bieganowo 10 km Skibin-Radziejów-Skibin 18 km UWAGA! Zamawiający zastrzega
sobie prawo wprowadzenia zmian w zakresie liczby przewożonych uczniów, ilości kilometrów,
kolejności tras oraz godzin dowożenia i odwożenia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 61.10.00.00-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:
27.06.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
•

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy przedstawią: - licencję na
wykonywanie krajowego transportu drogowego osób.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie
pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi
wykazać, ze w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej
jedno zamówienie w zakresie świadczenia usług dowozu uczniów do szkół w okresie
roku szkolnego.

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli
na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy wykonawca musi dysponować 3
pełnosprawnymi autobusami, które umożliwią bezpieczny przewóz z miejscami
siedzącymi dla wszystkich dzieci oraz opiekunów na zajęcia szkolne, a następnie ich
powrót do domów.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

•

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą
dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, to znaczy wykonawca
musi mieć do dyspozycji odpowiednio wykwalifikowany personel, tzn. dysponować
kierowcami posiadającymi uprawnienia wymagane prawem do kierowania
pojazdami.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
•

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i
finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy - wykonawca
musi posiadać aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA
WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA
WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy
przedłożyć:

•

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności
koncesje, zezwolenia lub licencje;

•

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których
dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane
lub są wykonywane należycie;

•

wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy
usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o
podstawie do dysponowania tymi zasobami;

•

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi
osobami;

•

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają
wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

•

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:
•

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

•

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt
2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:
•

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
•

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie
należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na
podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy pod następującymi warunkami: 1) zmianie może
ulec zakres przedmiotu umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana trasy przejazdów, 2) zmiany
obligatoryjne spowodowane nowelizacją przepisów prawnych, mających z astosowanie przy
realizacji umowy. 3) zmiany sposobu wykonywania umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności
niemożliwych uprzednio do przewidzenia, a niezależnych od Stron; Zmiany umowy wymagają
formy pisemnej i zgody obu Stron.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.bip.ugradziejow.pl Zakładka Zamówienia publiczne, Zakładka Przetargi.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy
Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200 Radziejów, II piętro, pokój Nr 213..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Radziejów, ul. Kościuszki 20/22, 88-200
Radziejów, II piętro, pokój Nr 211 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze
środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz
niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Wójt Gminy Radziejów
dr Marek Szuszman

Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Radziejów dnia 5 lipca 2013 r.
Zamieszczono na stronie internetowej www.bip.ugradziejow.pl dnia 5 lipca 2013 r.

