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OGŁOSZENIE
Ogłoszenie o przetargu
	Zamawiający: Gmina Miedźno z siedzibą. ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno. 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony. 
	Adres strony internetowej, na której dostępna jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): http://www.bip.miedzno.akcessnet.net" http://www.bip.miedzno.akcessnet.net
w zakładce Przetargi 2008.
	Przedmiot zamówienia: Dostawa i ułożenie tynku mozaikowego oraz płytek podłogowych w budynku Urzędu Gminy.
Zakres zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 do SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45400000-1 
	Termin wykonania zamówienia – 8 tygodni od dnia podpisania umowy. 
	Stosuje się wadium.
	Opis warunków udziału w postępowaniu 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
-  Posiadają uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie objętym przedmiotem zamówienia tzn. prowadzą działalność gospodarczą w w/w zakresie zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym organie ewidencji działalności gospodarczej.
-  Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tzn.:
Wykonawca musi dysponować osobą posiadającą kwalifikacje odpowiednie do stanowiska, które zostanie jej powierzone tj. osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno- budowlanej.
-  Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
-  Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 
	Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: 
	przy dokonaniu oceny spełnienia warunków Zamawiający będzie się kierował regułą: „spełnia – nie spełnia” 

niespełnienie chociażby jednego warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania; ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 %. 
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Miedźno sala nr 6 ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno w terminie do                  16 grudnia 2008 roku do godz. 1100
Miejsce i termin otwarcia ofert: Urzędu Gminy Miedźno ul. Ułańska 25, 42-120 Miedźno pokój nr 1, 16 grudnia 2008 roku o godz. 1115
Termin związania ofertą: 30 dni (bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert). 
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