OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych
Gmina Namysłów reprezentowana przez Burmistrza Namysłowa, 46-100 Namysłów,
ul. Stanisława Dubois 3, pok. nr 22, budynek B, woj. opolskie, pow. namysłowski,
tel 077 419-03-59, fax 077 410-48-41, e-mail: zamowienia@namyslow.eu
ogłasza
przetarg nieograniczony na:
administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
(kod CPV 98371111-5 – Usługi utrzymania cmentarzy)
1. Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.
2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
3. Adres strony internetowej zamawiającego: www.namyslow.eu, www.bip.namyslow.eu
4. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.
5. Rodzaj zamówienia: usługi.
6. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
Usługi utrzymania cmentarzy – 98371111-5.
Przedmiot zamówienia przewiduje: administrowanie cmentarzem komunalnym w Bukowie Śląskiej
(powierzchnia 1,57 ha, ok. 30 % wykorzystania, z kaplicą cmentarną) z następującym zakresem
obowiązków:
− prowadzenie pełnej ewidencji zgonów, planów pochówku, ksiąg, ewidencji miejsc grzebalnych
z załącznikiem graficznym i innej dokumentacji niezbędnej dla potrzeb Wykonawcy
i Zamawiającego,
− pobieranie obowiązujących opłat cmentarnych ustalonych przez Burmistrza Namysłowa
i rozliczanie się z tych opłat raz w miesiącu w terminie do dnia 10 kaŜdego miesiąca następnego
po rozliczanym miesiącu,
− udostępnianie cmentarza zakładom pogrzebowym, dokonującym pochówku oraz rodzinom
zmarłych zgodnie z obowiązującym regulaminem korzystania z tego cmentarza,
− wyznaczenie miejsca pod grób i nadzór nad wykopaniem grobu,
− bieŜące utrzymanie terenu cmentarza: m. in. sprzątanie śmieci, zamiatanie i czyszczenie alejek,
koszenie traw i chwastów, grabienie opadłych liści, utrzymanie zimowe alejek, sprzątanie
kaplicy.
7. Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających.
8. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
9. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
10. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: od dnia 01.04.2010 r. do dnia 31.12.2012 r.
11. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym:
11.1 Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.
11.2 Nie przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
11.3 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:
11.3.1 W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1
ustawy: oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
11.3.2 W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naleŜy
przedłoŜyć:
− oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
− wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,

przedkłada takŜe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy,
określonym w pkt 11.3.2.
11.3.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: nie dotyczy.
11.4 Inne dokumenty niewymienione w pkt 11: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu; oświadczenie o dysponowaniu zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia
11.5 Nie ogranicza się moŜliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców,
u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne.
12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%; zamówienie publiczne zostanie udzielone
Wykonawcy, który uzyska największą liczbę punktów.
13. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Nie przewiduje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
15. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.namyslow.eu
16. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna będzie w siedzibie Zamawiającego,
budynek B, pok. nr 26 lub za zaliczeniem pocztowym. Siwz jest odpłatna (12,20 zł).
17. Termin składania ofert: 04.03.2010 godzina 10:00, miejsce: oferty naleŜy składać w siedzibie
Zamawiającego - Urząd Miejski w Namysłowie, ul. Dubois 3, budynek B, pokój nr 26.
18. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
19. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy.
20. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony
internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu
zakupów: nie dotyczy.
21. Nie przewiduje się uniewaŜnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania
środków pochodzących z budŜetu 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.
22. Data zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych: 24.02.2010 r.

