
 

       OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU   

         SEKTOROWYM  DO  KWOTY  387.000  EURO 
                         

      TRAMWAJE   ŚLĄSKIE   S.A.,  41-506 CHORZÓW, ul. Inwalidzka 5, tel. (032) 246 60 61 ( 64, 65)  

      wew.382 i 399,  fax (032) 2510-096, e-mail: przetargi@tram-silesia.pl ogłasza  przetarg pisemny. 

 

     Przedmiotem zamówienia jest  zakup 1 sztuki praski hydraulicznej do prasowania końcówek kablowych i złączek 

                                                       kablowych. 

       Nr  sprawy:  II/345/2011 

 

      Wspólny słownik zamówień ( CPV ):  42636100-4 

 

      Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 

      Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

 

      Pożądany termin realizacji zamówienia –  13.06.2011 r. 

             Warunki udziału w przetargu. 

       1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

           a)    spełniają warunki określone w załączniku nr 4 SIWZ, 

b) załączyli wymagane dokumenty, 

c)     złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

2. Wykonawcy nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaną z niego wykluczeni. 

3. 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. 

 
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 (zgodnie z KRS albo wpisem do ewidencji działalności 

       gospodarczej). 

1. Aktualny  odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

wystawiony  nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 

2. Formularz oferty . 

3. Formularz cenowy 

4. Oświadczenie wykonawcy. 

       5.    Wzór  umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie przez osobę/y  uprawnioną/e. 

 

      Kryteria wyboru oferty: 

      Kryterium oceny ofert będzie:   cena – 100% 

 

 

      Osoby uprawnione  do kontaktów z wykonawcami: 

     1. Piotr Wróbel - w zakresie przedmiotu zamówienia – tel. (32) 286-52-93 

     2. Teresa Karwat - w zakresie zamówień publicznych – tel. (32) 256-36-61 wew. 111  

 

      Ofertę należy złożyć w Tramwajach Śląskich S.A. – Katowice ul. 1 Maja 152 – Dział Rozwoju i Inwestycji lub przesłać 

       na adres Tramwaje Śląskie S.A. ul. 1 Maja 152, 40-237 Katowice- Dział Rozwoju i Inwestycji 

        

    Termin składania ofert upływa dnia  20.05.2011 r. o godzinie  10.00 

 

      Otwarcie ofert nastąpi dnia   20.05.2011 r. o godzinie  10.15  w  Tramwajach Śląskich S.A. – Katowice ul. 1 Maja 152  

      – Dział Rozwoju i Inwestycji pok. nr 4 

 

      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. 

 

                 

            

                 Podpisał 

Dyrektor ds. Rozwoju i Inwestycji 

Szczepan Wodniok 

mailto:przetargi@tram-silesia.pl

