
         
Nr postępowania: 2/09/2019/PT                                                                                  Tychy, dnia 15.10.2019 r. 

 
Ogłoszenie o zamówieniu 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzonego w trybie Przetargu bez stosowania 
Ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest zawarcie umowy ramowej na: 
 „Przeprowadzenie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami  
kategorii D oraz kwalifikacji wstępnej na przewóz osób”. 

 
1. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 43-100 Tychy, 

wpisane 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. Adres strony internetowej, na której opublikowano SIWZ: https://platformazakupowa.pl  

3. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

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. 

4. Opis przedmiotu zamówienia: zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ. 

5. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do wyczerpania kwoty 

wskazanej w pkt. 8 ogłoszenia, jeśli zdarzenie to nastąpi wcześniej.   

6. Wymagane oświadczenia i dokumenty do oferty: zgodnie z IX ust.3 SIWZ.  

7. Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

8. Zamawiający informuje, że środki finansowe przeznaczone na realizację zamówienia wynoszą 

195.000,00 zł (wartość Umowy Ramowej) 

9. Kryterium oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty Wykonawców, które zostaną złożone 

zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ. 

10. Termin związania ofertą: 45 dni. 

11. Wzór Umowy Ramowej zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ. 

12. Miejsce i termin składania oferty: zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) drogą 

elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej OPENNEXUS, do dnia 23.10.2019 r.  

do godz. 12:00. 

13. W przypadku, gdy oferta nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia, oferta ta podlega  odrzuceniu.  

14. Osobą uprawnioną do kontaktów w zakresie zamówienia jest Pani Agnieszka Kotwica. 
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