
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 wyraŜonej 
w złotych równowartości kwoty poniŜej 5 150 000 euro. 

3. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna uzyskać w tutejszym Urzędzie 
Miejskim pok. 29 w cenie 100zł, drogą pocztową wraz z ceną przesyłki, nieodpłatnie drogą 
elektroniczną (ze strony www.sierpc.pl/przetargi). 

4. Przedmiotem zamówienia jest „Wymiana stalowych słupów oświetlenia ulicznego w 
ulicy Księcia Wacława, Farnej, Biskupa Floriana, pl. Chopina, 11-go Listopada, pl. 
Kardynała Wyszyńskiego, Płockiej, Piastowskiej i Narutowicza w Sierpcu (II etap)”. 

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 na 45 dni od daty podpisania 
umowy. 

7. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 

1) w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali co najmniej 3 roboty o charakterze podobnym do 
przedmiotu zamówienia (budowa sieci elektroenergetycznych), o wartości łącznej nie 
niŜszej niŜ 50.000 zł brutto - oświadczenie. 

2) dysponują osobą/ami posiadającą/cymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami 
budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - 
oświadczenie 

8. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawców wadium w wysokości 1 500 PLN 
(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). 

9. Kryterium oceny ofert: najniŜsza cena (100%). 

10. Oferty naleŜy składać do godz. 09:00 w dniu 02.09.2008r. 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 upowaŜnione do kontaktów z Wykonawcami: 

- Grzegorz Górecki, pokój nr 29 siedziba Zamawiającego, II piętro, godz.8:00–15:00 lub 
tel. (0 prefiks 24) 275-86-50, email: g.gorecki@um.sierpc.pl - sprawy formalne; 

- Dariusz Gronczewski, pokój nr 28 siedziba Zamawiającego, II piętro, godz.8:00–15:00 
lub tel. (0 prefiks 24) 275-86-45, email: d.gronczewski@um.sierpc.pl - przedmiot 
zamówienia 

13. Kody CPV:  
45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych 
45311200-2 roboty w zakresie opraw elektrycznych 
45316100-6 instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

 

Zastępca burmistrza miasta Sierpca 

  / - / 

Zbigniew Leszczyński 
Sierpc, dn. 12 sierpnia 2008 r. 
wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego o godz.14:00 


