OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
SEKTOROWYM
TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A., 41-506 CHORZÓW, ul. Inwalidzka 5, tel. 32/ 246 60 61 ( 64, 65) wewn.382,
oraz 392, fax 32/ 251-00-96, e-mail: przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa obręczy nieobrobionych do wagonów tramwajowych 105 N i 116 Nd,
w ilości:
- obręcze Ø 664 / Ø 540 x 93 mm wg rysunku nr 1 (wagon 105 N)
- 880 sztuk,
- obręcze Ø 602 / Ø 400 x 108 mm wg rysunku nr 2 (wagon 116 Nd) - 72 sztuki,
- obręcze Ø 602 / Ø 410 x 108 mm wg rysunku nr 3 (wagon 116 Nd) - 36 sztuk.
Nr sprawy: DZ/104/2011.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia – do dnia 30.04.2012r.
Dokumenty wymagane w ofercie.
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.
1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, 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 odpisie z właściwego rejestru.
2. Formularz oferty.
3. Formularz cenowy.
4. Oświadczenie wykonawcy.
5. Parametry stali.
6. Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osobę/y uprawnioną/e.
Kryteria wyboru oferty:
Kryterium oceny ofert będzie wyłącznie cena = 100%.
Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą, tj. z największą liczbą punktów na
podstawie kryterium oceny ofert określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia” lub można odebrać w siedzibie Tramwajów
Śląskich S.A. (Dyrekcja), 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, piętro I, pokój nr 16.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Henryk Hudzikowaki - w sprawie przedmiotu zamówienia, tel. 32/ 246 60 61 (64, 65) wew. 392.
Urszula Nawrot
– w sprawie zamówień publicznych, tel. 32/ 246 60 61 (64, 65) wew. 382.
Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w sekretariacie Tramwajów Śląskich S.A. (Dyrekcja),
ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów.
Termin składania ofert upływa dnia 14.02.2011r. o godzinie 09:45.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 14.02.2011r. o godzinie 10:00 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna,
piętro I.
Termin związania ofertą wynosi 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.
Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu
przepisów ustawy Pzp.

