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OGŁOSZENIE
O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM

1.

Zamawiający: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax. (041) 39 43 680 www.oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl

2. Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14000 euro. Postępowanie prowadzone zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655 z późn. zmianami)
3. Ogłoszenie obowiązkowe zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.10.2009 r.
Numer ogłoszenia: 368070 - 2009;
4. Adres strony internetowej na której będzie zamieszczona SIWZ: http://www.wloszczowa.eobip.pl
Dział: Urząd Gminy > Zamówienia publiczne – profil nabywcy > Zamówienia publiczne ogłaszane przez
jednostki organizacyjne Gminy. SIWZ można otrzymać również w siedzibie zmawiającego pod adresem
wskazanym w pkt 1,
5. Przedmiot zamówienia CPV: 34136100-0:

Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu dostawczego rok produkcji –
2009 . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, parametry techniczne zawiera SIWZ. Na auto Oferent
udzieli gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące.
6.
7.
8.
9.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia: dostawa powinna nastąpić w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy
Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny ich spełnienia:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia
potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Prawo zamówień
publicznych,
5) akceptują warunki i wymagania określone w SIWZ.
Zamawiający żąda dołączenia do oferty

oświadczeń i ważnych na dzień składania ofert dokumentów

potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z art. 44 ustawy
Prawo zamówień publicznych w zakresie określonym w SIWZ
Zamawiający sprawdzi kompletność złożonych oświadczeń i dokumentów, a następnie dokona sprawdzenia
spełnienia warunków według zasady „spełnia/nie spełnia”, co musi wynikać jednoznacznie z treści oświadczeń i
dokumentów.
10. Wymagane jest złożenie wadium w kwocie:
Nie wymagane
11. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
cena – znaczenie 100%
12. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 10.11.2009 r. godz. 12:00 w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, .
13. Miejsce i termin otwarcia ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.11.2009 r. godz. 12:30 w Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji
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ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa, .
14. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert.
15. Zamawiający nie zamierza zawrzeć z wykonawcą umowy ramowej.
16. Zamawiający nie zamierza stosować aukcji elektronicznej w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
17. Osoby do kontaktów:
Wojciech Piątek 041 39 43 680
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