OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM

Tramwaje Szczecińskie Spółka z o. o.
z siedzibą przy ul. Klonowica 5, 71-241 Szczecin
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY SEKTOROWY
na realizację zamówienia sektorowego
o wartości poniżej 418 000 euro
pn.:

„Dostawy piasku płukanego i piasku naturalnego suszonego
na potrzeby Spółki Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o.
w Szczecinie”
Sprawa nr 27/ZS/DZ/2017

➢ Postępowanie (zamówienie) prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
– Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Pzp.
na podstawie art. 133 ust. 1 Pzp.
➢ Zamówienie udzielane jest w celu wykonywania działalności obsługi sieci świadczących publiczne usługi
w zakresie transportu tramwajowego, o którym mowa w art. 132 ust. 1 pkt 5) Pzp.
➢ Postępowanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w specyfikacji przetargowej (dalej SP)
oraz Regulaminie udzielania zamówień w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie
stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/GZ/2014 Prezesa Zarządu Spółki Tramwaje Szczecińskie
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie z dnia 14 kwietnia 2014r. Regulamin dostępny
na stronie internetowej: www.ts.szczecin.pl.
Przedmiot zamówienia/wymagany termin realizacji zamówienia
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawy piasku płukanego i piasku naturalnego suszonego,
których szczegółowa specyfikacja tj.: nazwy towarów, nazwa i kod CPV, j.m. oraz ilości ujęte są w 2
tabelach umieszczonych w ofercie cenowej stanowiącej załącznik nr 1 do SP.
2. Nazwa i kod CPV: Piasek – 14211000-3.
3. Wymagany przez zamawiającego termin wykonania całości zamówienia - zgodnie z terminem
realizacji umowy tj. od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2018r., lub do dnia w którym
zamówione przez zamawiającego ilości piasku osiągną ilość określoną w zał. nr 1 do wzoru umowy w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
4. Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia zawarte są w rozdz. XVIII SP oraz we wzorze
umowy – w załączniku nr 4 do SP.
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Pozostałe informacje
1. Adres strony internetowej na której zamieszczono specyfikację przetargową (dalej SP):
www.ts.szczecin.pl.
2. Ofertę należy złożyć w spółce Tramwaje Szczecińskie Sp. z o.o. w Szczecinie, w kancelarii spółki,
ul. Klonowica 5, pok. 40, w terminie do dnia 08.01.2018r., do godz. 11:00.
3. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.01.2018r., o godz. 11:30 w spółce Tramwaje Szczecińskie
Sp. z o.o. w Szczecinie, ul. Klonowica 5, pok. nr 103 (I piętro).
4. Termin związania ofertą wynosi 40 dni od upływu terminu składania ofert.
5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości
składania ofert wariantowych.
6. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków zawarte
są w SP.
Kryterium oceny ofert
1. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
Sposób przyznania punktów w kryterium „cena”- 100% - odrębnie dla każdej części zamówienia:
cena najniższa
--------------------------------------------------- x 100 pkt x znaczenie kryterium 100 %
cena oferty ocenianej
2. Zamawiający wybierze spośród ofert nie pominiętych ofertę z najniższą ceną.

PREZES ZARZĄDU

Krystian Wawrzyniak

………………………..
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