
 

 

Chorzów; dnia 31.05.2012r 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel. (032) 246-60-61 (64/65), faks 

(032) 2510-096, e-mail przetargi@tram-silesia.pl ogłaszają przetarg pisemny (o wartości 

poniżej progów stosowania ustawy Pzp), prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania 

zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. 

 

Przedmiotem zamówienia są działania promocyjne i informacyjne związane z realizowanym 

przez Tramwaje Śląskie S.A. Projektem pn.: „Modernizacja infrastruktury tramwajowej 

i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą” 

współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – wydruk i dostawa papieru 

firmowego 

Nr sprawy: UE/JRP/273/2012 

Zamawiający nie podzielił zamówienia na części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – sukcesywnie do dnia 31.12.2014r. 

 

O udzielenie zamówienia 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. 

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. 

 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień 

składania ofert: 

a) 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 w odniesieniu do 

aktualnych danych zawartych w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

b) Formularz ofertowy. 

c) Oświadczenie wykonawcy. 

d) Wzór umowy zaparafowany na każdej stronie przez osoby uprawnione. 

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język 

polski. 

Wykonawca winien do oferty załączyć również próbkę papieru formatu A4 zgodnie  

z wymaganiami zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1. 
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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. Magdalena Borecka-Nurzyńska – w zakresie przedmiotu zamówienia - tel. (32) 256-36-61 

wew. 308; 

2. Joanna Olszówka – w zakresie przedmiotu zamówienia– tel. (32) 246-60-61 (64/65) wew. 

411 

3. Joanna Urych – w zakresie procedury przetargowej – tel. (32) 256-36-61 wew. 310 

4. Dorota Osadnik – w zakresie zamówień sektorowych - tel. (32) 246-60-61 (64/65) wew. 

382. 

 

Ofertę należy przesłać na adres zamawiającego lub złożyć w Tramwajach Śląskich S.A.  

w Katowicach przy ul. 1 Maja 152, parter, pokój nr 8 – Jednostka Realizująca Projekt. 

 

Termin składania ofert upływa dnia 11.06.2012r. o godz. 09:00 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.06.2012r. o godz. 09:15 w Katowicach przy ul. 1-go Maja 

152, w sali konferencyjnej, piętro I. 

 

Termin związania ofertą 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz  

z upływem terminu składania ofert. 

 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia, a także 

warunków w przetargu. 

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. 
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