OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
42-622 Świerklaniec, ul. Parkowa 3
ogłasza postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Międzygminna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 42-622
Świerklaniec, ul. Parkowa 3,
tel.: (32) 381 33 33, faks: (32) 381 33 10, e-mail: biuro@pkm-swierklaniec.pl

2. Tryb zamówienia
Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku
(Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do niej.

3. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliwa:
 oleju napędowego - przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w
autobusach komunikacji miejskiej, w zależności od temperatury otoczenia (okresu) odpowiednio:



letniego, zimowego,

2. Kod CPV: 09134100
3. Całkowita wielkość zamówienia – 2 750 000 litrów (2 750 m3).
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikację można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej http://www.pkm-swierklaniec.pl lub odebrać
osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 12.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.



Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza do złożenia oferty wariantowej lub równoważnej.

6. Numer sprawy nadany przez Zamawiającego.
1/ZPS/PKMS/11/2014

7. Termin realizacji zamówienia.
Termin realizacji całości zamówienia – od 01.02.2015 do 31.01.2016 r.

8. Warunki wymagane od uczestników postępowania.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków –
zgodnie ze SIWZ zamieszczoną na stronie internetowej http://www.pkm-swierklaniec.pl

9. Wadium.
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 250.000,00
zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
Cena oferty - 100 %
Cena brutto za jeden metr sześcienny oleju napędowego stanowi 100% kryterium wyboru
Opis sposobu obliczania punktów – zgodnie z pkt. XVIII SIWZ.

11. Miejsce i termin składania ofert.
00

Siedziba Zamawiającego – Sekretariat zarządu (piętro I, pokój 14) do dnia 19.12.2014 r. do godz. 12 .

12. Miejsce i termin otwarcia ofert.
15

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego (PKM Świerklaniec) dnia 19.12.2014 r. o godz. 12
sali konferencyjnej (piętro I, pokój 10).

13. Termin związania ofertą.
Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez 60 dni.

14. Publikacja Ogłoszenia - Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich w dniu 07.11.2014 r.
Pełny tekst Ogłoszenie o zamówieniu przekazanego do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej - strona
internetowa - http://www.pkm-swierklaniec.pl .

w

