Nr postępowania: SP 341-01/09

Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania w trybie: przetarg nieograniczony
Szkoła Podstawowa w Dubeninkach
Szkolna 1
19-504 Dubeninki
ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa węgla kamiennego
Wspólny Słownik Zamówień: 09.11.12.10-5
Termin wykonania zamówienia : data rozpoczęcia: 2010.01.01, data zakończenia: 2010.12.31
Termin związania ofertą: 30 dni

SIWZ oraz załączniki można pobrać w sekretariacie szkoły (pokój nr 02) oraz na stronie internetowej www.dubeninki.pl
Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
 w zakresie proceduralnym:
1 Anna Grabowska – w sprawach proceduralnych tel. ( 087) 6158154.
 w zakresie merytorycznym:
1. Krystyna Wieliczko – przewodnicząca komisji przetargowej tel. (087) 6158154
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 02 do dnia 2009.12.16 do godz. 10:00.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 ze zmianami), spełniający warunki i wymagania określone
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
Warunki udziału w postępowaniu i sposób oceny ich spełnienia:
Lp:
Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:
1

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art.22 ust.1 ustawy PZP, tj.:
 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia
 znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art.24 ustawy PZP).

Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty i oświadczenia:
Lp:
1.

2.

3.

4.

Nazwa dokumentu potwierdzającego:
Aktualny odpis z właściwego rejestru

aktualne
świadectwo
jakości
dostarczonego
węgla,(wystawione nie później niż na 1 m-c przed
odbyciem się przetargu)
Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w
art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy prawo
zamówień publicznych

Nr załącznika do
SIWZ

Wymagany dokument:
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania
ofert

Załącznik nr 3 do
SIWZ

Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli
upoważnienie do jej złożenia nie wynika z
dokumentów wymienionych w punkcie 1 niniejszego
wykazu.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:
Nr
Kryterium
1.
Cena (koszt)

Waga
100%

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.12.2009 r. o godzinie 10:09, numer ogłoszenia
419350-2009
Dubeninki dnia: 2009-12-07

