Załącznik Nr 4 do Regulamin udzielania zamówień publicznych, o wartości wyrażonej w
złotych równowartości od 3 000 euro do 30 000 euro
___________________________________________________________________________
Racibórz, dnia 12.07.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
o wartości powyżej kwoty 10 000 euro, a poniżej równowartości kwoty 30 000 euro
(tablica ogłoszeń, strona internetowa zamawiającego)
1. Zamawiający:
Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz
tel. 032 415-44-05, e-mail: arboretum.raciborz@interia.pl
NIP: 639-18-46-683, REGON: 278251086
ogłasza postępowanie na: Rewitalizację terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem do pełnienia funkcji edukacyjnych – edukacyjna
ścieżka przyrodnicza „Zielona klasa”.
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja terenu rekreacyjnego w Arboretum Bramy
Morawskiej w Raciborzu z przystosowaniem do pełnienia funkcji edukacyjnych – edukacyjna
ścieżka przyrodnicza „Zielona klasa” zgodnie z załączoną Instrukcją dla Oferentów i
Programem funkcjonalno-użytkowym.
3. Termin realizacji/wykonania zamówienia:
03.09.2017
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają przedstawić Oferenci na
potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda
następujących dokumentów:
a) formularz oferty wg zał. nr 1,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
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6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
a) cena

- 100 %

7. Oferty należy składać:
w biurze Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu ul. Markowicka 17, 47-400 Racibórz
Termin składania ofert upływa dnia 27.07.2017r. o godzinie 9:00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.07.2017r. o godzinie 9:15.
Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
8. Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Hubert Kretek, Agata Ociepska, Mariola Figurniak, Piotr Kolarczyk, tel. 32 4154405
9. Pozostałe informacje: ....................................................................…..….……………

......................................................
(podpis osoby uprawnionej)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa RP „Przekraczamy Granice” oraz z programu
Funduszu Mikroprojektów INTERREG V-A Rcz-RP 2014-2020. Nr rejestracyjny
projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000803.

