
    
                    OGŁOSZENIE   

O  ZAMÓWIENIE  SEKTOROWE   
                         
Spółka TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., 41-506  Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. 32 / 246-60-61 
(64, 65), fax  32 / 2510-096,  e-mail: przetargi@tram-silesia.pl , ogłasza przetarg pisemny zgodnie 
z Regulaminem udzielania zamówień w Spółce dostępnym na stronie internetowej 
zamawiającego.  
 
Nr  sprawy:  ZUR/335/2010. 
 
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa leasingu suwnicy 10 tonowej wyprodukowanej przez  
    firmę - RIALEX CRANE SYSTEMS, ul. Ossowskiego 55,  46-203  Kluczbork o wartości netto 
    104.800,00 zł, podatek VAT – 23.056,00 zł, wartość brutto – 127.856,00 zł. 
2. Czas trwania umowy – 5 lat z opcją wykupu sprzętu. 
3. Wysokość opłaty wstępnej  - 15% wartości przedmiotu leasingu. 
4. Rata leasingowa – miesięczna przez cały czas trwania umowy. 
5. Wartość wykupu – 10 % wartości (netto) suwnicy. 

     
Zamawiający nie podzielił zamówienia na części, nie dopuszcza składania ofert  częściowych.  
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
Termin realizacji zamówienia –  8 tygodni od zawarcia umowy. 

 
Warunki udziału w przetargu 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:  
     - spełniają warunki określone w załączniku do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
     - załączyli wymagane  dokumenty, 

- złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 
2.  Zamawiający dokona oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu 
     stwierdzeniem  „spełnia / nie spełnia”  na  podstawie  informacji  zawartych  w   dokumentach i  
     oświadczeniach załączonych do oferty. 
3.  Wykonawcy nie spełniający  powyższych  warunków  udziału  w  postępowaniu  zostaną  przez 
     zamawiającego wykluczeni z postępowania. 
4.  Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie 
     zamówienia. 
5.  Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia  
Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów albo kserokopii. Dokumenty 
złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą „za zgodność z oryginałem”  i 
poświadczone podpisem oraz imienną pieczątką przez osobę/y upoważnioną/e do podpisania 
oferty (zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności gospodarczej). 
1. Aktualny  odpis  z  właściwego   rejestru  albo  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie do  ewidencji   

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia 
do ewidencji działalności  gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert. 
Aktualnym jest dokument obrazujący aktualny stan prawny i faktyczny w odniesieniu do 
danych zawartych w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Formularz  oferty. 
3. Oświadczenie  wykonawcy. 
4. Propozycje  harmonogramu  płatności  leasingowych  rozłożonych   na   opłatę  wstępną, 59 rat      
    leasingowych i koszt wykupu. 
5. Projekt umowy leasingu operacyjnego. 



6. Zabezpieczenie umowy leasingu ze strony zamawiającego jest możliwe poprzez: 
    - oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 Kpc. 

 
Kryteria wyboru oferty: 
Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą, tj. z największą 
liczbą punktów na podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena = 100%. 
Punkty będą przyznawane wg następującej zasady: 1% = 1 punkt. 
Oferta z najniższą ceną brutto = 100 punktów.                                                                  

   
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej 
zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl  w zakładce „Przetargi” lub można  odebrać  w  siedzibie  
spółki,Tramwaje Śląskie S.A. (Dyrekcja), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I, pokój nr 16. 
 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Jacek Kostek      - w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32/ 246 60 61 (64,65) wew. 418. 
Urszula Nawrot – w zakresie zamówień publicznych,  tel. 32/ 246 60 61 (64, 65) wew. 382. 
 
Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie spółki, Tramwaje 
Śląskie  S.A. (Dyrekcja),  ul. Inwalidzka 5,  41-506 Chorzów. 
 
Termin składania ofert:  07.06.2010r. do godz. 09:45. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 07.06.2010r. o godz. 10:00  w siedzibie zamawiającego, sala 
konferencyjna, piętro I. 
 
Termin związania ofertą – 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem 
terminu składania ofert.  
Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zmiany  lub  odwołania ogłoszenia a także warunków    
udziału  w  przetargu. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu pisemnego bez dokonania wyboru 
którejkolwiek z ofert. 
Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w  
rozumieniu przepisów ustawy Pzp. 
 
 
                 
     


