Nr sprawy: 1/2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na dostawę miału węglowego w 2016 roku
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o.
67-300 Szprotawa ul. Chrobrego 15
tel. / fax 68 376 33 56; e-mail: sznchrobry@interia.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek – piątek w godz. 7 00 – 15 00
2) Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej
powyżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.chrobry-szprotawa.pl
Na wniosek Wykonawcy Specyfikację istotnych warunków zamówienia w formie papierowej
można uzyskać za zaliczeniem pocztowym w kwocie 50,00 PLN
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa węgla kamiennego energetycznego: sortyment – miał MII; uziarnienie 20-0 mm;
typ 31.2 lub 32.1; klasa 23/18/08 - ilość 2800 Mg;
miejsce dostaw: magazyn opału przy kotłowni w Szprotawie ul. Sobieskiego 75
5) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09111210
6) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
7) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
8) Termin wykonania zamówienia:
Sukcesywnie wg. harmonogramu dostaw w okresie od 18.01. 2016 r. do 31.12.2016 r.
9) Informacja na temat wadium:
ustala się wadium w kwocie 25.000 PLN
10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- prowadzą działalność gospodarczą – wymagany odpis z właściwego rejestru albo
zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
- nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne
lub społeczne – wymagane zaświadczenia,
- zrealizowali min. 3 dostawy w okresie ostatnich 3 lat o wartości brutto nie mniejszej niż
1.100 tys. PLN. każda – wymagany wykaz dostaw z dokumentami potwierdzającymi ich
wykonanie,
- posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę min.200 tys. PLN – wymagana
informacja z banku,
- potwierdzą niekaralność w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt. 4-9 ustawy Prawo
zamówień publicznych – wymagana informacja,
- spełniają warunki udziału w postępowaniu – wymagane oświadczenie,
- wniosą wadium
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu
o dokumenty złożone przez wykonawcę metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena - 100 %
12) Miejsce i termin składania ofert:

Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp.z o.o ul. Chrobrego 15
67-300 Szprotawa, I piętro - pokój nr 3, do dnia 22.12.2015 r. do godz. 12 00.
13) Miejsce i termin otwarcia ofert:
Szprotawski Zarząd Nieruchomościami „Chrobry” Sp.z o.o ul. Chrobrego 15
67-300 Szprotawa, I piętro - pokój nr 3, dnia 22.12.2015 r. godz. 12 05.
14) Termin związania ofertą: do dnia 19.02.2016 r.
15) Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej
16) Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów :
Nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.
17) Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
Nie przewiduje się prowadzenia aukcji elektronicznej.
18) Informacja o przekazaniu ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu przekazano Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
w dniu 12.11.2015r.

