
Chorzów; dnia 23.12.2014r. 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

Tramwaje Śląskie S.A., Zakład Usługowo Remontowy, 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5,                 

tel. (32) 246-42-81, faks: (32) 246-40-34, e-mail: zur@tram-silesia.pl ogłasza przetarg pisemny          

(o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem 

udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A., dostępnym na stronie internetowej 

zamawiającego www.tram-silesia.pl w zakładce Zamówienia. 

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa amortyzatorów różnego typu do wagonu 116 Nd. 

Nr sprawy: ZUR/571/2014 

Zamawiający podzielił zamówienie na trzy części zgodnie z opisem zawartym  

w przedmiocie zamówienia i dopuszcza składanie ofert częściowych. 

Wykonawca może złożyć ofertę na wszystkie lub wybraną część zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie od dnia podpisania umowy: 

do dnia 21.09.2015r.zgodnie harmonogramami zamieszczonym w Opisie przedmiotu 

zamówienia dla części nr 1,2 i 3. 

 

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 6 do SIWZ,  

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez Zamawiającego. 

Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu stwierdzeniem: 

„spełnia/nie spełnia” na podstawie informacji zawartych w dokumentach i oświadczeniach. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty: 

a) 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. 

b) Formularz ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ 

c) Formularz cenowy – załącznik nr 3, 4 i 5 do SIWZ (Wybór załącznika formularza cenowego 

uzależniony od części zamówienia, na którą Wykonawca składa ofertę). 

d) Oświadczenie wykonawcy – załącznik nr 6 do SIWZ. 

e) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione – załącznik nr 7 do 

SIWZ. 

f) Rysunek techniczny oferowanego amortyzatora z jego wymiarami oraz kartę charakterystyki 

pracy. 

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność  

z oryginałem” z podpisem oraz imienną pieczątką osoby uprawnionej do podpisania oferty (zgodnie 

z aktualnym odpisem z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 

gospodarczej). 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 

 

Kryteria wyboru oferty: 

a) cena – 90%, 

b) gwarancja - 10%. 

 

mailto:zur@tram-silesia.pl
http://www.tram-silesia.pl/


 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.tram-silesia.pl oraz można ją odebrać                 

w siedzibie Zakładu Usługowo Remontowego Tramwajów Śląskich S.A. ul. Inwalidzka 5,               

41-506 Chorzów, magazyn ZM5 lub otrzymać za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

  

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

a) Józef Dastych  – tel. (32) 246-42-81 wew. 338, 

b) Urszula Chłud – tel. (32) 246-42-81 wew. 333. 

 

Ofertę należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zakładu Usługowo 

Remontowego Tramwajów Śląskich S.A. przy ul. Inwalidzkiej 5, 41-506 Chorzów, sekretariat. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 13.01.2015 r. o godz. 09:45 

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 13.01.2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zakładu Usługowo 

Remontowego Tramwajów Śląskich S.A., świetlica zakładowa, piętro I. 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni dla każdej z części zamówienia. 

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, licząc od   

dnia składania ofert włącznie 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 

przetargu. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert.  

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej 

w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

http://www.tram-silesia.pl/

