
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (32) 246-60-61 (64/65), faks (32) 
2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny sektorowy o wartości 
poniżej progów stosowania ustawy Pzp. 
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi doradztwa finansowego wraz z kompleksową 
obsługą działań na rzecz skutecznego pozyskania środków finansowych przez Tramwaje Śląskie 
S.A., które stanowić będą uzupełnienie potrzeb finansowych dla zagwarantowania ciągłości 
realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wykonywanego w ramach realizacji  Projektu nr POIiŚ 
7.3-14 pn.: Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą przewidzianego do dofinansowania przez UE ze środków 
Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Termin realizacji zamówienia 
Wymagany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2010r. 
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 SIWZ, w szczególności: 
− udokumentują wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 
usług związanych z doradztwem finansowym w zakresie pozyskiwania środków 
finansowych, z których co najmniej jedna dotyczyła środków finansowych w wysokości 
nie mniejszej niż 98,6 mln zł. 

b) załączyli wymagane dokumenty, 
c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

Wykonawcy niespełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego 
wykluczeni. 
 
Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert będzie: cena – 100%, 
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą tj. z największą liczbą punktów. 
 
SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.tram-silesia.pl oraz można ją odebrać 
w siedzibie Spółki, ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, piętro I, pokój nr 16 lub otrzymać 
za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 
1. Jacek Kostek - w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 418. 
2. Andrzej Bywalec – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32)256-36-61 wew. 310. 
3. Joanna Urych – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32)246-60-61 (64/65) wew. 417. 
 
Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A. ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, piętro I, 
pokój nr 26 - sekretariat. 
Termin składania ofert upływa dnia 03.09.2010r. o godz. 09:45. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 03.09.2010r. o godz. 10:00 w Tramwajach Śląskich S.A. 
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, sala konferencyjna, piętro I. 
 
Termin związania ofertą 30 dni. 
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także warunków 
przetargu. 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu na każdym jego etapie bez podania 
przyczyny. 
Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w 
rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 


