Przetargi
XML
Ogłoszenie o zamówieniu "Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie
450 000,00 PLN"
Ogłoszenie nr 659362-N-2018 z dnia 2018-12-07 r.
Gmina Słupia (Jędrzejowska): Udzielenie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań w kwocie 450 000,00 PLN
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska), krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000,
ul. Słupia 257 , 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288,
e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.slupia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

Przetargi

Przetargi
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Załączniki:
załącznik nr 5 grupa kapitałowa

535.36
KB

Zaświadczenie o wyborze Wójta

130.34
KB

Załącznik nr 4 oswiadczenie-podstawy-wykluczenia

645.89
KB

Załącznik nr 3 oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

534.07
KB

Załącznik nr 2 harmonogram

306.40
KB

Zalacznik nr 1 oferta

282.47
KB

Uchwała w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

396.72
KB

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Słupia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

320.08
KB

Uchwała w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Słupia na 2018 rok
Uchwała w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Przetargi

14.77
MB
221.61
KB

Przetargi
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Słupia na lata 2018 2034

5.08 MB

Uchwała nr 132 2018 w sprawie opinii o mozliwosci spłaty kredytu przez Gminę

675.79
KB

Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniach z wykonania budżetu Gminy Słupia za 2017 rok

811.26
KB

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słupia na
lata 2018 2034

682.64
KB

Uchwała RIO w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Słupia na 2018 rok

956.08
KB

Uchwała RIO w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Słupia

404.59
KB

Uchwała RIO w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Słupia Jędrzejowska za I
półrocze 2018 roku

961.39
KB

SIWZ

4.90 MB

Ogłoszenie o zamówieniu

3.66 MB

więcej
Podmiot
publikujący

Urząd Gminy Słupia

Wytworzył

Fabian Malec - Informatyk

Publikujący

Admin Administrator - Admin 2018-12-07 14:44

2018-12-07

Modyfikacja

Admin Administrator - Admin 2018-12-07 14:46

Rejestr zmian
XML
ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I
NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SŁUPIA W OKRESIE OD DNIA 01 STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019
ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Ogłoszenie nr 657872-N-2018 z dnia 2018-12-05 r.

Gmina Słupia (Jędrzejowska): ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SŁUPIA W OKRESIE OD DNIA 01
STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2019 ROKU
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub
działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje
społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa
w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo
ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie
postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Przetargi

Przetargi
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib,
krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii
Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Słupia (Jędrzejowska), krajowy numer identyfikacyjny 29101069400000,
ul. Słupia 257 , 28-350 Słupia, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 0-41 3816024, 3816288,
e-mail sekretariat@slupia.pl, faks 0-41 3816005.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.slupia.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.bip.slupia.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-46
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są
Przetargi

Przetargi
ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Załączniki:
załącznik nr 6 - grupa kapitałowa

856.90
KB

załącznik nr 1 - wzór umowy.

436.68
KB

Załącznik nr 8 - wykaz narzędzi

756.90
KB

Załącznik nr 7 - wykaz instalacji.

239.51
KB

Załącznik nr 5 - wykaz usług

546.68
KB

Załącznik nr 4 - oswiadczenie-podstawy-wykluczenia.

881.18
KB

Załącznik nr 3 - oswiadczenie warunki-udzialu-postepowanie

756.54
KB

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

575.71
KB

SIWZ

8.16 MB

Ogłoszenie o zamówieniu

2.35 MB

więcej
Podmiot
publikujący

Urząd Gminy Słupia

Wytworzył

Fabian Malec - Informatyk

Publikujący

Admin Administrator - Admin 2018-12-05 15:33

2018-12-05

Modyfikacja

Admin Administrator - Admin 2018-12-05 15:34

Rejestr zmian
XML
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Nr sprawy: 271.8.2018

Załączniki:
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Nr sprawy: 271.8.2018
Podmiot
publikujący

323.64
KB

Urząd Gminy Słupia

Wytworzył

Fabian Malec - Informatyk

Publikujący

Admin Administrator - Admin 2018-12-03 14:00

2018-12-03

Modyfikacja

Admin Administrator - Admin 2018-12-03 14:02

Rejestr zmian
XML
Zbiorcze zestawienie ofert do przetargu pn."ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY SŁUPIA W OKRESIE OD DNIA 01
STYCZNIA 2019 ROKU DO DNIA 31 GRUDNIA 2020 ROKU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU"

Załączniki:
Zbiorcze zestawienie ofert

Przetargi

265.09
KB

Przetargi
Podmiot
publikujący

Urząd Gminy Słupia

Wytworzył

Fabian Malec - Informatyk

Publikujący

Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:09

Modyfikacja

Admin Administrator - Admin 2018-11-29 08:09

Rejestr zmian
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Przejdź do archiwum

Przetargi

2018-11-29

