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 sektorowy o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostaw wkładek topikowych
Nr sprawy: R-2/290/2011
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie w okresie 01.05.2011 - 30.04.2012.
O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 SIWZ,
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 jest cena – 100%.
Zamawiający wybierze ofertę z najniższa 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 KatowicachZawodziu, ul. 1 Maja 152 lub otrzymać na wniosek zainteresowanego pocztą elektroniczną.
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Elżbieta Ziółkowska – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. 32 256 36 61, wewn. 275 email:
rk2_tm@tram-silesia.pl
Zbigniew Piórkowski – w zakresie zamówień sektorowych – tel. 32 256 36 61, wewn. 216
Ofertę należy przesłać lub złożyć w sekretariacie Rejonu nr 2 w Katowicach-Zawodziu ul. 1Maja 152, 40237 Katowice
Termin składania ofert upływa dnia 19.04.2011 r. o godzinie 09:45.
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 19.04.2011 r. 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 przetargu.
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.

