Nr postępowania: 5/10/2019/PN

Tychy, dnia 16.10.2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: „Dostawa hali namiotowej wraz z projektem, warunkami
technicznymi, montażem w miejscu do tego wyznaczonym”
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: do 26 miesięcy od daty zawarcia Umowy, w tym:



termin dostawy zamówienia podstawowego do 7 tygodni od daty zawarcia Umowy,
realizacja zamówienia objętego prawem opcji (demontaż/ponowny montaż)
do 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podstawowego).

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Wymagane oświadczenia i dokumenty do oferty: zgodnie z IX ust.3 SIWZ.
Wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3.000,00 zł.
Kryterium oceny ofert: cena 100 %.
Termin związania ofertą: 45 dni.
Wzór umowy zawiera Załącznik nr 4 do SIWZ.
Miejsce i termin składania oferty: zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2) drogą
elektroniczną z wykorzystaniem platformy zakupowej OPENNEXUS, do dnia 22.10.2019 r.
do godz. 14:00.
12. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia określone
w dokumentacji postępowania oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu
należytego, a także zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami, wykonania całości
przedmiotu zamówienia. Wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego
skalkulowania ceny oferty.
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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