
Pioirt6s Trtb. !0 brjr 20{8 r.

Przetsrg na :
Odbudowe ogrodzenia cmentarza przy kosciele NajswiQtszej
Marii Prntry w Piotrkowie
Prz edmiescie 31- 33.

Tryb. ul. Krakowskie

l. Ndzw iadrEs Z@wiajqc.go :

MeuD * Piotrlori. Tryb. Pl, Z.Ekoiy 4
97-300 Pioark6* Tryb.

2. Okesl€nie trbu m6wienia :

Pzellrg niogmiczory.

3- AdFs .troly intenretowj M ki6Ej ei€sary bedzie SIWZ :

w,bip.piotrko*..kesnet llb lw.mmm.om.pl

4, Ok€sl€lie pmdmiotu zmdwioia o@ wi€lko3.i lub zldes! zm6wieia :

Odbudowa ogrodzenia cmmt @ pzy koSciele Ndjswiatsaj Mdii P@y w PioEtosi€ Tryb.
: *?ko!die D@ ocr!<lzeniow.go od strory ahodniej m odci.la N - L. ( wg Poj.ktn
Budowldego.. Oilbudovy ogodznia Fzy koiciele NM? r ?iotrkowie Tryb. pzy ul,
Knko$sLie Padtuie{.ie 3l- 33 ).

zdawiajqcy d. p@iduj€ nozliwo!.i skladeia ofen cziicioFach.

5. hr@acjao mo2liwoi.i zlordj. ofdty Mieow€j I

Zanawidlcy niepdiduje norliwolci zlo2.nia otefy weidtov€j,

6, TmiD *rkoMia h6wieda:

Z.nawiaj4cy olcila temin $yko@id m6wi€da v olc€sie 4 siesiQcy od podpisie
Unory . nie dhzej ni2 do 30 paidzidiks 2008 r

7. Opis vuuk6w !.lzialu s posttpowiu o@ opisslosobu dokd'{dia aen
sFldi&i! tych Ftrul6w ;



wp€etarclnocqvn+id udzial Wytomwcy, kl6zy spelriaj4 vlDsgeia opis€ w
&t22 ui.l sta{y PFwo edwien publicaycn ! :

- p6iatlaj4 ulhmifria do st(on auiaotrdl@j daalainoici,lj. upEMisda do
!€lnioia @odzielnej tuilcji technidej w budoMictwis

- porisdajq ni€zwnq wiedza i doswiadeenie, o@ dyslonujq potercjaren 14hnicb)6 i
osobami zdolnttj do *ykonmia mdwienia,

- rujdujasie w s'lucji 6@w€j aleMiajq.ej qlotuie e6Menia,
- lepodlegaj4*?klucaiuzposlep.vaia mpodstawie sn. 24 ai.*tp€{o

Przy dokonmiu o@y sDelnieia adui6{ zdm*iaj4cy bedzie siQ kiercsrl FcrJa
,, spehia albo niesp€hia ",

Nisp€llienie ch@i.zby jetlnego wuu*u skltkoslc bedzie *dd@ajm wykoFwcy
z posletFwia ; of€ne Wykonawy *ykluczorcSo maje sie z odzuon+

Ocem spelnioja poslzszychw&l6w@lqpi @podslawi€ oswiadcz€ni
dokMdt5w awafty.hr oferie,

8. I.foruja .a lenEt $diM:

z€mwiajey nie t4rla niesienia wdim.

9. K4,teda oceny ofen :

10. Miejee i iEmin skladeis olert :

ofene * apiecz$owej tolqcie, opat@nej Mpisi , naiezy ,otye w s'e&ibi.
z€nawiaj4ceeo " Krncelala, niep6rniej nirdo dni6l9@Nca 2008 r. dogodz.10.00.

Ot*o%nie ofefi @qpi w dniu l9czNca 2008 i o eodz, I 0. I 5 wsiedzibie

I l. Tmin aieia ofefi4:

l. Vykonawhnzie di4?ary z ofd14 pI@ l0 dni odteminus!.hddiaofen.

2, Bieg temiN *iazdia z ofefi4 bzpoq4ia siQ lE z up!*n ttuinu skldddia

3- w rrennionych pr4/padloc\ na @ Ejnniej 7 dni p@d uplysen temiru
ryi@ia of.n4 Z€mawAja.y not! tyli@ @ M6ciC sjl do Vyl(onewc6w o uy!2ef,je
zgody na pze<lhrzenie tego le@inu o oaacrcny oks, nie dluzszy jed.al< niz 60 dD.

EUM


