
                             Chorzów, dn. 11.06.2012r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

Tramwaje Śląskie S.A. 41-506 Chorzów,  ul. Inwalidzka 5 ogłaszają wszczęcie postępowania 

o udzielenie zamówienia sektorowego, o wartości poniżej progów stosowania ustawy Prawo 

zamówień publicznych, prowadzonego w formie negocjacji handlowych z ogłoszeniem, 

według specyfikacji istotnych warunków zamówienia dostępnej na stronie internetowej 

zamawiającego www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia”. 

Numer sprawy: FZ/439/2012 

Punkt kontaktowy: tel. 32 246 60 61 (64,65) w. 381 

E-mail: przetargi@tram-silesia.pl  Fax: 32 2510 096 

Koordynator postępowania : Teresa Jarczyk - e-mail: t.jarczyk@tram-silesia.pl 
    

Przedmiotem postępowania jest dostawa odzieży roboczej i ochronnej  (w tym obuwia) – 

(dalej nazwano: Odzież) - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 

do SIWZ . 

SIWZ jest udostępniona na stronie internetowej www.bip.tram-silesia.pl oraz można ją 

odebrać w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 16). 

 

Uczestnicy postępowania składają wnioski o udział w postępowaniu wraz ze wzorami 

Odzieży oraz z informacjami o planowanych łącznych kosztach wykonania zamówienia               

w formie formularza cenowego. Celem postępowania w powyższej formie jest uzyskanie 

najlepszego – asortymentu pod względem jakościowym i funkcjonalno-użytkowych, przy 

optymalnych wskaźnikach ekonomicznych. Zadaniem Zespołu przetargowego jest wyłonienie 

spośród złożonych wzorów Odzieży  najwyżej ocenionych przez Zespół ofert, której 

Wykonawca zostanie zaproszony do negocjacji. 

Termin realizacji zamówienia 3 lata od dnia podpisania umowy. 

 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia                        

i udokumentują wykonanie w ciągu ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,        

a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej 

dostawy odzieży roboczej i ochronnej (w tym obuwia) o wartości  minimum 150.000 PLN.  

b) załączyli wymagane dokumenty, oświadczenia oraz wymieniony w załączniku nr 1 

asortyment wzorów Odzieży, 

c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego. 

 

Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty aktualne na dzień 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 

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 

danych zawartych w rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. 

b) wykaz wykonanych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia, co najmniej jednej dostawy odzieży roboczej                     

i ochronnej (w tym obuwia) o wartości  minimum 150.000 PLN, z podaniem ich wartości  
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oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że 

dostawy te zostały wykonane należycie (np. referencje).  

c)  Oświadczenie wykonawcy  

d) Zamawiający dopuszcza podwykonawców i żąda wskazania przez wykonawcę części 

zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. 

e) Formularz cenowy (bez podania nazwy Wykonawcy – opatrzony tylko Znakiem 

rozpoznawczym) 

f) Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie przez osoby uprawnione. 

 

Kryteria oceny złożonych wzorów Odzieży: 

Członkowie Zespołu przetargowego oceniać będą wzory odzieży indywidualnie według 

następujących kryteriów: 

a) jakość wykonania  -   w skali od 0 do 45 punktów; 

b) poziom rozwiązań funkcjonalnych i materiałowych, mających wpływ na uzyskanie  

optymalnych efektów użytkowych i kosztów eksploatacji  –  w skali od 0 do 45 punktów ; 

c) ogólne wrażenie estetyczne  -   w skali od  0 do 5 punktów; 

d) kolorystyka -   w skali od  0 do 5 punktów; 

 

O wynikach kwalifikacji Zamawiający niezwłocznie powiadomi wybranego Wykonawcę za 

pośrednictwem faksu lub pocztą elektroniczną – zapraszając do negocjacji handlowych. 

 

Termin związania ofertą wynosi 60 dni. 

 

Termin składania wniosków: do dnia 25.06.2012 do godz. 10:00  

 

Wnioski o udział w postępowaniu wraz ze wzorami odzieży należy przesłać na adres 

zamawiającego lub złożyć w siedzibie Spółki, Tramwaje Śląskie S.A. w Chorzowie przy 

ul. Inwalidzkiej 5 – POKÓJ NR 16. 

 

______________________ 

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru 

którejkolwiek z ofert. 

Czynności Zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony 

prawnej w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 


