
 
OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU  SEKTOROWYM   

 
Spółka   TRAMWAJE   ŚLĄSKIE   S.A.,  41-506 CHORZÓW, ul. Inwalidzka 5, 
Rejon nr 2 w Katowicach-Zawodziu, ul. 1 Maja 152 
tel. 32 256 36 61, fax 32 255 57 46 
e-mail: rk2@tram-silesia.pl ogłasza  przetarg pisemny. 
 
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa jednoramiennych pantografów OTK-2 do tramwajów 
105Na  w ilości 7 szt. Nr sprawy  R-2/464/2010 
 
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 
 
Termin realizacji zamówienia – 45 dni od podpisania umowy 
 
Dokumenty wymagane w ofercie: 
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 odniesieniu do danych zawartych w rejestrze lub ewidencji działalności 
gospodarczej. 

2. Formularz  oferty  
3. Formularz cenowy 
4. Oświadczenie  wykonawcy. 
5. Zaświadczenie o dopuszczeniu do eksploatacji lub równoważny dokument 
6. Wzór  umowy zaparafowany na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e 

Wykonawca będący Zakładem Pracy Chronionej winien załączyć do oferty dokument potwierdzający status 
Zakładu Pracy Chronionej. 
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. 
 
Kryteria wyboru oferty: 
Kryterium oceny ofert jest cena – 100%. 
Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną spośród ofert nie podlegających odrzuceniu. 
Zamawiający przyzna dodatkowe 5 punktów wykonawcy będącego zakładem pracy chronionej. 
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w  siedzibie Rejonu  nr 2   w Katowicach-Zawodziu, ul. 
1 Maja 152 (magazyn)  lub otrzymać pocztą  elektroniczną rk2_tm@tram-silesia.pl. 
 
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami: 
Witold Michnol  -  tel. 32/ 256 36 61, wew. 274  lub 603 662 337 email: rk2_tm@tram-silesia.pl  
 
Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie  Rejonu Komunikacyjnego nr 2 w Katowicach-Zawodziu  
ul. 1Maja 152,  40-237 Katowice 
 
Termin składania ofert upływa dnia  12.10.2010r. o godzinie 09:45. 
 
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 12.10.2010r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego w świetlicy zakładowej 
 
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 
pisemnym. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru  którejkolwiek  z  ofert. 
Wybór  wykonawcy  zamówienia   nie  podlega  oprotestowaniu. 
 
 


