OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM
Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, tel.: 32 2466061 (64/65), fax: 32 2510096,
e-mail: przetargi@tram-silesia.pl ogłasza przetarg pisemny (o wartości poniżej progów stosowania ustawy Pzp),
prowadzony zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A.
Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa kompletnego rozjazdu jednotorowego pojedynczego typu KT201
z przeznaczeniem do zabudowy na linii nr 9 w Rudzie Śląskiej ul. Niedurnego w rejonie szybów Wanda-Lech”
nr sprawy: R4/482/2012.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia – 31.10.2012r.
1.

2.
3.
4.
5.

O udzielenie zamówienia sektorowego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a) spełniają warunki określone w załączniku nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
b) załączyli wymagane dokumenty,
c) złożyli ofertę w terminie wymaganym przez zamawiającego.
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.
Wykonawcy nie spełniający powyższych warunków udziału zostaną przez zamawiającego wykluczeni z niniejszego
postępowania.
Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawcę o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
sektorowego.
Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się odrzuconą.

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.
Wykonawca musi załączyć do oferty niżej wymienione dokumenty:
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 rejestrze.
2. Formularz ofertowy.
3. Oświadczenie Wykonawcy
4. Wzór umowy zaparafowany na każdej zapisanej stronie przez osobę/y uprawnioną/e.
Kryteria wyboru oferty:
Zamawiający wybierze spośród ofert nieodrzuconych, ofertę najkorzystniejszą, tj. z największą liczbą punktów na
podstawie kryterium oceny ofert określonym poniżej.
Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i jej wagą:
- cena całkowita brutto = 100%,
Punkty będą przyznawane wg następującej zasady: 1% = 1 punkt.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
www.bip.tram-silesia.pl w zakładce „Zamówienia” lub można odebrać w siedzibie Tramwajów Śląskich S.A., Rejon Nr 4
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice, piętro I, Sekretariat (pokój nr 104)
Uprawnieni do kontaktów z wykonawcami:
Stanisław Buczek
- w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32 2704311 wew. 158
Witold Olszowski
- w zakresie przedmiotu zamówienia, tel. 32 2466061 wew. 384
Bożena Dobrowolska
- w zakresie procedury przetargowej, tel. 32 2704311 wew. 118
Adam Zadorożny
- w zakresie procedury przetargowej, tel. 32 2704311 wew. 136
Ofertę należy przesłać lub złożyć w Tramwajach Śląskich S.A., Rejon Nr 4 ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice
piętro I, Sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 16.07.2012 r. o godzinie 9:45
Otwarcie ofert odbędzie się dnia 16.07.2012 r. o godzinie 10:00 w Tramwajach Śląskich S.A. Rejon Nr w Gliwicach
ul. Chorzowska 150, piętro I, pokój nr 103 (świetlica)
Termin związania ofertą wynosi 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 udziału w przetargu pisemnym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu pisemnego bez dokonania wyboru którejkolwiek
z ofert.
Czynności zamawiającego podjęte w postępowaniu nie podlegają środkom ochrony prawnej w rozumieniu
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

