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Zaproszenie do składania ofert 

na „Wykonanie usług archiwalnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie”  

 

Postępowanie prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). 

1. Zamawiający: 

Gmina Bodzentyn 

ul. Suchedniowska 3 

26-010 Bodzentyn 

NIP 664-15-28-123 

Tel. :41 311-55-11 

2. Opis przedmiotu zamówienia: 

1) Wykonanie prac archiwalnych w archiwum w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w 

Bodzentynie obejmujących: 

a) Podział akt na poszczególne kategorie, 

b) Wybrakowanie akt kategorii B, dla których minął okres przechowywania w 

składnicy akt (archiwum), zgodnie z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, 

c) Sporządzenie spisu wytypowanych do brakowania akt oraz ewentualnego wniosku 

do Archiwum Państwowego w celu wydania zgody na brakowanie dokumentacji, 

d) Opracowanie akt kategorii archiwalnej A, B50, B25, B10, B5 (dokumenty 

opracowane zostaną odpowiednio posegregowane, sklasyfikowane, 

zewidencjonowane i usystematyzowane w sposób umożliwiający ich szybkie 

odszukanie). 

e) Ułożenie akt osobowych pracowników zwolnionych w porządku alfabetycznym 

f) Sporządzenie spisów zdawczo – odbiorczych akt opracowanych, 

2) Ilość zgromadzonych akt ok. 260 mb. 

3. Termin realizacji zamówienia- termin wymagany – 15-03-2018r. 

4. Warunki płatności – 30 dni. 

5. Sposób przygotowania oferty – wg załączonego wzoru. 

6. Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielnie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniaj warunki udziału 

w postępowaniu określone w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

7. Oświadczenia i dokumenty wymagane w postępowaniu. 
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6.1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. 

7. Miejsce i termin składania ofert. 

Oferta, opracowana wg poniższego wzoru, powinna być przesłana lub złożona w siedzibie 

Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 3, 26-010 

Bodzentyn (sekretariat) do dnia 05.02.2018 r. do godz: 14:00. 

8. Kryteria oceny ofert 

Kryterium cena – 100 % 

10. Informacja o dokonanym wyborze zostanie zamieszczona na stronie Internetowej 

Zamawiającego: http://www.bodzentyn.bip.jur.pl/ 

11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postepowania na każdym jego etapie 

bez podania przyczyny. W takiej sytuacji Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności, 

w tym odszkodowawczej. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru wykonawcy bez podawania 

przyczyn. 

13. Jeżeli złożona zostanie tylko jedna ważna oferta przewyższająca kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość 

negocjowania przedstawionych cen i innych warunków związanych z realizacją zadania. 

14. Dodatkowe informacje można uzyskać w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 730 do 1500 pod nr tel. 41 311 55 11 w 17 – Piotr Szafraniec - (imię i nazwisko osoby 

odpowiedzialnej) 

 

 

 Burmistrz 

mgr inż. Dariusz Skiba 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU 

W POSTĘPOWANIU 

 

Wykonawca 

.…………………… 

……………………. 

………………….… 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym na podstawie art. 4 

pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na 

„Wykonanie usług archiwalnych w archiwum Urzędu Miasta i Gminy w Bodzentynie”, 

oświadczam że: 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

2. Posiadam wiedzę i doświadczenie, 

3. Dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi  

do wykonania zamówienia, 

4. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 

5. Nie jestem powiązany z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. 

 

 

........................., dn. .........................                               ........................................................ 

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń 

woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka  


