Numer sprawy: 01/2016
Suchy Las, 2016-01-18
Ogłoszenie zostało zamieszczone w BZP, nr 11494-2016 w dniu 18-01-2016 r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przetarg nieograniczony o
wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11
ust 8 na: „dostarczenie pojemników o pojemności 240 litrów do zbiórki odpadów BIO”.
Nr sprawy: 01/2016.
Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Pzp Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z
o.o. zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
tel./fax. (061) 8 125 160
E-mail: biuro@zgksuchylas.eu
Godziny urzędowania: Pn - Pt: 7:30 - 14:30
2) Określenie trybu zamówienia:
Przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach
wydanych na podst. art. 11 ust.8.
3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: "Przetargi" na stronie: bip.zgksuchylas.eu
Na wniosek Wykonawcy specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać:
w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w godzinach urzędowania w kasie, koszt 15,00 zł.
4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o
możliwości składania ofert częściowych:
Zakup pojemników do zbiórki odpadów BIO
Ilość 4000 sztuk, fabrycznie nowych o pojemności 240 litrów do zbiórki odpadów BIO.
Pojemność 240 litrów, obciążenie nominalne max. 110 kg. Materiał HDPE, stabilizowany
UV, kolor brązowy. Kółka 2 koła na gumowych litych oponach fi. 200 mm. Łączenie pokrywy
z korpusem 2 sworznie zawiasu, jedna rączka, pokrywa z jednym wzdłużnym uchwytem oraz
dwoma bocznymi. Certyfikat EN 840, RAL.GZ 981/1 potwierdzenie znakiem jakości RAL
wybitym na pojemniku. Kolorowe klipsy na pokrywie umożliwiające identyfikację frakcji
zamontowane przed dostawą lub w dowolnym momencie przez użytkownika, perforacja na
ścianach bocznych pojemnika umożliwiającą wentylację min. 20 % powierzchni ściany
bocznej, gniazdo do zamontowania transpondera identyfikacji, pojemniki indywidualnie
oznakowane w sposób trwały logiem firmy ZGK Suchy Las, na pokrywie wykonana w sposób
trwały numeracja pojemników od 1 do 4000. Gwarancja 24 miesiące. Termin płatności przelewem w ciągu 14 dni od daty sprzedaży, dostarczenia pojemników.

Wspólny Słownik Zamówień: 28213100-9, pojemniki do zbiórki odpadów.
Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełniające.
Słownictwo główne

Słownictwo uzupełniające
(jeśli dotyczy)

Główny przedmiot
28213100-9
Dodatkowe przedmioty
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6) Termin wykonania zamówienia:
Do 25.03.2016 r.
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z
postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19 poz. 177)
i spełniający warunki określone w siwz.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie na zasadzie spełnia/nie
spełnia.
Najniższa oferowana cena.
8) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena

Waga
100%

10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
Kasa
do dnia 2016-01-29 do godz. 14:00
11) miejsce i termin otwarcia ofert:
w siedzibie zamawiającego Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o.
ul. Młodzieżowa 1
62-002 Suchy Las
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dnia 2016-01-29 o godz. 14:05.
12) termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia składania ofert
lub dnia podpisania umowy.

13) informacja na temat zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość zamówień uzupełniających.
14) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej
Brak
15) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów
Brak
16) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna
Brak

____________________________________
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy Las Sp. z o.o

