
 

Chorzów; dnia 16.11.2016 r. 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM 

 

Tramwaje Śląskie S.A., 41-506 Chorzów, ul. Inwalidzka 5, Rejon nr 2 w Katowicach                      

telefon 32 256 36 61, faks 32 255-57-46 www.tram-silesia.pl, e-mail: d.kulik@tram-silesia.pl 

ogłasza postępowanie w formie porównania cen (o wartości poniżej progów stosowania ustawy 

Pzp), prowadzone zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Tramwajach Śląskich S.A. 

dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego w zakładce „Zamówienia” . 

 

Przedmiotem zamówienia jest:  

 

Likwidacja dyspozytorni kontenerowej na terenie Rejonu nr 2 w Katowicach ul. 1 Maja 152. 

 

Nr sprawy: R2/799/2016. 

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

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

 

Termin realizacji zamówienia – do dnia 23.12.2016 r.   

 

Zakres prac obejmuje: 

1. Odcięcie i zabezpieczenie mediów, uzbrojenia, uziemienia. 

2. Rozebranie dyspozytorni kontenerowej, załadunek, wywóz. 

3. Usunięcie żelbetonowych ław fundamentowych, chodników i schodów wejściowych. 

4. Wyrównanie podłoża, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego. 

5. Ułożenie warstwy ziemi humusowej. 

 

 

Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać oględzin dyspozytorni oszacowując koszty i przychody 

celem złożenia przez oferenta informacji o koszcie bądź alternatywnie kwocie, którą uiści 

przelewem na konto Tramwajów Śląskich S.A. 

 

Osoba do kontaktu:  

Damian Kulik - 32 255-25-36 

 

Termin składania oferty - 28.11.2016 r. godz. 09:00 

Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie, opatrzonej pieczęcią firmową Wykonawcy lub 

opisanej w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy, na adres Zamawiającego: 

         Tramwaje Śląskie S.A. 

       Rejon nr 2 w Katowicach  

         ul. 1 Maja 152 

         40-237 Katowice 

oznaczonej: Likwidacja dyspozytorni kontenerowej 

      Nie otwierać przed: 28.11.2016 r. godz. 09:05 

 

 

Załącznik do Ogłoszenia: Formularz ofertowy 

 

 

http://www.tram-silesia.pl/
mailto:d.kulik@tram-silesia.pl


Załącznik do Ogłoszenia 

 

 

FORMULARZ   OFERTOWY 

 

Nazwa   wykonawcy    .......................................................................... 

Adres   wykonawcy     .......................................................................... 

Nr telefonu                   .......................................................................... 

Numer faksu                 .......................................................................... 

E-mail     ………………………………………………. 

 

W związku z ogłoszeniem postępowania na wykonanie prac likwidacji dyspozytorni kontenerowej 

na terenie Rejonu nr 2 w Katowicach ul. 1 Maja 152, oświadczam, że wykonam zamówienie 

likwidacji dyspozytorni kontenerowej zgodnie z przedmiotem zamówienia: 

 

-  bez obciążenia Zamawiającego * 

 

-  wpłacając na konto Zamawiającego przed przystąpieniem do robót kwotę: ……………. zł    

(słownie: ….........................................................................zł) * 

 

-  obciążając Zamawiającego: *  

   (koszt likwidacji) 

    wartość netto ……………….. zł (słownie: …........................................................zł) 

    podatek  VAT  ……………… zł (słownie: ............................................................zł) 

    wartość  brutto …………….... zł (słownie: ...........................................................zł)  

 

*Niepotrzebne skreślić wybierając jedną z trzech powyższych opcji. 

 

1. Zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie wymaganym przez 

Zamawiającego, tj. do dnia 23.12.2016 r. 

2. Oświadczam, że uważam się związanym niniejszą ofertą na czas wskazany w ogłoszeniu do 

złożenia oferty, tj. 60 dni od upływu terminu składania ofert. 

3. Oświadczam, że wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniał wymogi zawarte  

w ogłoszeniu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej 

wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi normami  

i normatywami.  

 

 

 

 
..............................................     ................................................... 

          Miejscowość i data      Podpisano 

         (przedstawiciel/e wykonawcy) 

 


