SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
NA USŁUGĘ PONIŻEJ WARTOŚCI 14 000 EURO.
1. Zamawiający:
PKS w Lublińcu Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 5
42-700 Lubliniec
2. Tryb udzielenia zamówienia .
Konkurs ofert.
3. Opis przedmiotu zamówienia.
3.1. Przedmiotem zamówienia jest :
„Wykonanie przeglądów budynków”.
3.2. Przedmiotem zamówienia objęte są budynki zgodnie z poniższą tabelą:
Obiekty Budowlane PKS w Lublińcu Sp. z. o.o.
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Budynki nie figurują w rejestrze zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.
3.3. Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze kadrowe do wykonania powyższego
zamówienia.
3.4. Cena ryczałtowa musi obejmować całość zadania określonego w pkt.3.1 SIWZ oraz
wszystkie koszty związane z realizacją zadania w tym podatek VAT.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia.
Wymagany termin wykonania zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków.
W postępowaniu mogą uczestniczyć Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art.
22 ust.1 ustawy.
Na spełnienie powyższych warunków Wykonawcy składają stosowne oświadczenie i
dokumenty .
Brak stosownych oświadczeń i dokumentów powoduje wykluczenie Wykonawcy z
ubiegania się o zamówienie publiczne.
8. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
8.1. Oświadczenia i dokumenty powinny zawierać:
8.1.1 dane Wykonawcy, cenę ryczałtową zadania netto i brutto obliczoną na podstawie
przedmiaru robót oraz termin realizacji zadania,
8.1.2. oświadczenie (zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy), że wykonawca :
a) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
b) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
9. Wadium
Nie przewiduje się wnoszenia wadium
10. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.
10.1. Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
10.2. Pytania Wykonawców muszą być sformułowane na piśmie i skierowane na adres tut.
Zakładu lub przesłane faksem.
10.3. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali
specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynęło do Zamawiającego
na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.
11. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.
Osobami ze strony Zamawiającego upoważnionymi do kontaktowania się z
Wykonawcami są: Kierownik Działu Logistyki Tomasz Panek, tel. 034 356-26-66 w.121 w
godz. 8.00-15.00.

12. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.
13. Opis sposobu przygotowania oferty
13.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
13.2. Wszystkie oświadczenia i dokumenty stanowiące ofertę, wymagają podpisu osób
uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi.
13.3. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisującej ofertę.
13.4. Cena ryczałtowa zadania netto i brutto musi być podana cyfrowo i słownie.
13.5. Każdy Wykonawca może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę.
13.6. Oferty składa się w jednym egzemplarzu.
13.7. Oferta powinna zawierać:
1. Formularz oferty zgodny z wymogami pkt. 8.1. specyfikacji.
2. Zaświadczenia i oświadczenia zawarte w pkt.8.1 specyfikacji.
13.8. Oferty należy składać w formie pisemnej do dnia 26.05.2008r. do godz. 10:00 w pokoju
101 bądź pocztą na adres:
PKS Lublińcu Sp. z o.o.
ul. Niegolewskich 5
42-700 Lubliniec
w zamkniętych kopertach oznakowanych następująco: "Oferta na wykonanie przeglądów
budynków” – „Nie otwierać do dnia 26.05.2008r. do godz. 10:00.”
Oferta złożona po terminie nie będzie rozpatrywana.
14. Opis kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z
podaniem znaczenia tego kryterium oraz sposobu oceny ofert.
Kryterium wyboru oferty: 100% cena
15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu
zawarcia umowy
Wybrany Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu
podpisania umowy.
16. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku
postępowania o udzielenie zamówienia.

Przedmiotowe postępowanie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

