Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Ogłoszenie o zamówieniu
Postępowanie o udzielenie zamówienia pn: „Dostawa 1 sztuki fabrycznie nowej zaginarki hydraulicznej”
1. Zamawiający:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, wpisana do Krajowego
Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział
Gospodarczy pod nr 0000076836, NIP: 646-000-90-23, REGON: 272797364.
2. Tryb udzielenia zamówienia : zapytanie ofertowe.
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Przedsiębiorstwie
Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Tychach, którego treść udostępniona została na stronie internetowej
Zamawiającego. Wykonawca powinien zapoznać się z treścią ww. Regulaminu.
3. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1.
4. Termin realizacji zamówienia: do dnia 01.06.2020r.
5. Warunki udziału w postępowaniu: nie dotyczy.
6. Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
7. Wzór umowy zawiera Załącznik nr 2.
8. Miejsce i termin składania oferty: zgodnie z Formularzem ofertowym drogą elektroniczną z
wykorzystaniem platformy zakupowej OPENNEXUS, do dnia 11.09.2019r. do godz. 12:00.
9. Pełnomocnictwo – wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy
pełnomocnik.
10. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia określone w dokumentacji
postępowania oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytego oraz zgodnego z
umową oraz obowiązującymi przepisami wykonania całości przedmiotu zamówienia.
11. Zamawiający poprawi oczywiste omyłki rachunkowe w treści oferty informując o tym Wykonawcę, a w
przypadku konieczności może wezwać Wykonawcę do wyjaśnień w zakresie złożonej oferty..
12. W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w ramach
postępowania o udzielenie zamówienia, oferta ta podlega odrzuceniu.
13. Wykonawca którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie (nie krótszym niż 3 dni robocze od informacji
Zamawiającego):
a) Umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej) – w przypadku dokonania wyboru
jako najkorzystniejszej oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia,
b) Pełnomocnictwo – wymagane jeżeli umowę będzie podpisywał pełnomocnik,
dane osoby odpowiedzialnej za nadzór umowy ze strony Wykonawcy,
14. Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie zamówienia jest Pan Damian Florczyk, e-mail
dflorczyk@pkmtychy.pl

15. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności przekazywanie dokumentów,
oświadczeń, wniosków i zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem Platformy. Zamawiający dopuszcza składanie zapytań o wyjaśnienie zapytania
ofertowego przez Wykonawców za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust.14
ogłoszenia.

