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1. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (kopercie), uniemożliwiającym
niezauważalne otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu składania
ofert.
2. Ofertę należy umieścić w opakowaniu (kopercie) zewnętrznym i wewnętrznym: opakowanie
(koperta) zewnętrzne powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w pkt 1
SIWZ/Zapytania Ofertowego i oznaczone:
Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczonej do gospodarki
osadowej oczyszczalni ścieków.
Opakowanie (koperta) wewnętrzna powinna być zaadresowana i opisana w sposób j/w, a
ponadto powinna posiadać nazwę i adres wykonawcy.
3. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 10 (sekretariat)
do dnia 29.listopada 2018 r. do godz. 10.00
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, jeżeli
powiadomi pisemnie Zamawiającego o dokonaniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie
musi być oznaczone “ZMIANA” lub “WYCOFANIE”.
4. Oferty złożone po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom po upływie
terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.
5. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu
29.listopada 2018 r. o godz. 10.15 w sali nr 6.
5.1. Otwarcie ofert jest jawne.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Marek Ostapko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
539734415

Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej,
przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków . Wraz z dostawą sprzętu
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:- Dokumentację w języku polskim: DTR, instrukcje
obsługi, schematy, katalogi części zamiennych, świadectwo zgodności z normami CE, karta
gwarancji.

Kategoria ogłoszenia
Dostawy

Podkategoria ogłoszenia
Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: podkarpackie Powiat: tarnobrzeski Miejscowość: Nowa Dęba

Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
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Poprawa funkcjonowania infrastruktury do oczyszczania ścieków komunalnych w aglomeracji
Nowa Dęba.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej,
przeznaczonej do gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków .

Kod CPV
34142200-6

Nazwa kodu CPV
Ładowarki przegubowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia
34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania;

Harmonogram realizacji zamówienia
1. do 29.11.2018 r. - termin składania ofert;
2. do 10.12.2018 r. - wybór wykonawcy;
3. do 29.12.2018 r. - podpisanie umowy
4. 90 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy - dostawa sprzętu.

Załączniki
Istotne postanowienia umowy - wzór umowy
Zapytanie ofertowe (SIWZ)

Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie
Nie dotyczy

Potencjał techniczny
Zamawiający uzna za spełnienie warunku, wykazanie się przez Wykonawcę wykonaniem w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednego zamówienia obejmujących
dostawę kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej o wyposażeniu porównywalnym z
parametrami wymaganymi przez Zamawiającego. Do oferty należy dołączyć rysunki techniczne
ładowarki dostarczonej.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Nie dotyczy
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Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy
1. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę zgodnie z
postanowieniami SIWZ/Zapytania Ofertowego i postanowieniami zawartymi w zał. nr 5 do
SIWZ/Zapytania Ofertowego tj. we wzorze umowy.
2. Niniejsze SIWZ/Zapytanie Ofertowe stanowi integralną część umowy o zamówienie
publiczne;

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – wzór: Załącznik nr 1 do SIWZ/Zapytania
ofertowego,
2) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i o braku podstaw do
wykluczenia z postępowania (wg wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ);
3) wypełniony zał. nr 3 do SIWZ/Zapytania ofertowego. Wykaz dostaw wykonanych w okresie
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
oraz z załączeniem dowodu określającego, czy dostawa ta została wykonana w sposób
należyty.
4) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, w przypadku,
gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów – wzór: Załącznik nr 4 do
SIWZ/Zapytania ofertowego.
5) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej.
6) dowód wniesienia wadium
2. Dokumenty inne niż oświadczenia składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem, poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca.
3. Pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii
dokumentu, innych niż oświadczenia, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu będzie
nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości, co do jej prawdziwości.
6. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem
osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której
dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym,
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby,
z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu
złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów
odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji
dotyczących tego dokumentu.
7. W przypadku, gdy wykonawcy wspólnie ubiegać się będą o udzielenie zamówienia:
a) Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy;
b) oferta wspólna, składana przez dwie lub więcej firm występujących, jako partnerzy
konsorcjum powinna spełniać następujące wymagania:
- oświadczenia i dokumenty, dotyczące własnej firmy, składa każdy z partnerów konsorcjum w
imieniu swojej firmy;
- oświadczenia i dokumenty wspólne takie jak np.: oferta cenowa i załączniki składa
pełnomocnik konsorcjum w imieniu całego konsorcjum;
- oświadczenia i dokumenty dotyczące spełnienia postawionych przez zamawiającego
warunków składają ci partnerzy konsorcjum, którzy zgodnie z umową konsorcjum za ich
spełnienie odpowiadają np. doświadczenie w wykonywaniu prac podobnych, dysponowanie
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osobami posiadającymi odpowiednie uprawnienia, wskazanie określonego obrotu;
- pełnomocnik występuje w toku postępowania z wszelkimi sprawami do zamawiającego;

Zamówienia uzupełniające
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa, powołana przez Kierownika
Zamawiającego.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej opisanymi
kryteriami oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1 punkt.
a) Cena (znaczenie w ocenie 60% = 60 pkt) Sposób dokonywania oceny wg wzoru: C = Cn / Cb x
60 pkt; gdzie Cn – cena najniższa, Cb – cena badanej oferty.
b) Okres gwarancji jakości i rękojmi (znaczenie w ocenie 40% = 40 pkt). Najkrótszy możliwy
okres gwarancji jakości i rękojmi wymagany przez Zamawiającego to 2 lata, a najdłuższy
możliwy okres gwarancji i rękojmi uwzględniony do oceny ofert to 4 lata. Wykonawca może
zaproponować okres rękojmi za wady i gwarancji jakości w pełnych latach tj.: 2, 3, 4 i więcej lat.
Punkty za kryterium „rękojmi za wady i gwarancji jakości” zostaną przyznane w skali punktowej
do 40 pkt, na podstawie oświadczenia złożonego w punkcie 2 Formularza ofertowego. Ilość
punktów w kryterium zostanie obliczona następująco:
• 2 lata gwarancji jakości i rękojmi – 0 pkt
• 3 lata gwarancji jakości i rękojmi – 20 pkt
• 4 lata gwarancji jakości i rękojmi – 40 pkt
4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który spełni wszystkie postawione w
niniejszym Zapytaniu Ofertowym warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma największą
liczbę punktów wyliczoną, jako suma punktów, zgodnie w wymienionymi powyżej kryteriami
oceny.
5. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez
Wykonawcę wyjaśnień treści złożonej przez niego oferty.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert
przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia
1. O udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez Zamawiającego
w ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę, co do którego zachodzą okoliczności
opisane w art. 24 ust. 1 punkty 12-23 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp oraz
Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b
Pzp.

Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
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PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SP. Z O.O.

Adres
Leśna 1
39-460 Nowa Dęba
podkarpackie , tarnobrzeski

Numer telefonu
15 846 2641

Fax
15 846 2646

NIP
8670003134

Tytuł projektu
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury do odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych oraz
rozbudowa sieci wodociągowej w aglomeracji Nowa Dęba

Numer projektu
POIS.02.03.00-00-0033/17-00
Liczba wyświetleń: 5

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa
pn. - pt. 8.15-16.15
Wsparcie techniczne:
konkurencyjnosc@miir.gov.pl
tel.: 22 273 79 12
(w godzinach pracy Ministerstwa)

Regulamin

Jak znaleźć ogłoszenie

O Bazie Konkurencyjności

Rejestracja i dodawanie ogłoszeń

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1148974

2018-11-13

Baza konkurencyjności - „Dostawa kołowej ładowarki hydraulicznej teleskopowej, przeznaczon... Strona 7 z 7
Polityka prywatności
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