OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NUMER OWP/2006/10/27-91594

Nazwa i adres Zamawiającego
Nazwa:
Urząd Gminy w Bestwinie
Adres pocztowy:
Ulica:
Krakowska 111
Miejscowość:
Bestwina

Kod pocztowy:
43-512

Osoba upoważniona do kontaktów:
Ewa Mazur
e-mail:
przetargi@bestwina.pl

Telefon:
032-215 77 07
Fax:
032-215 77 12

Województwo:
śląskie

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
http:// www.bestwina.pl

Rodzaj zamówienia:

Usługi

Tryb postępowania:

Przetarg nieograniczony

Określenie przedmiotu zamówienia:

1.

2.
3.

Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników na terenie gminy Bestwina w sołectwach
Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów w sezonie zimowym 2006/2007 oraz 2007/2008:
a.
odśnieżanie,
b. zapobieganie powstawaniu i zwalczanie śliskości zimowej, gołoledzi i szronu,
Do właściwego utrzymania chodników wymagane jest odśnieżanie pługami oraz posypywanie materiałem
uszorstniającym – piaskiem.
Utrzymanie zimowe chodników odbywać się będzie według wykazu chodników, stanowiącego załącznik

4.

nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Łączna powierzchnia utrzymywanych chodników wynosi 18 754 m2.

5.

Wspólny słownik zamówień CPV: 90.21.20.00-6, 90.21.30.00-3.

Kryteria oceny ofert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przy ocenie i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami, których
znaczenie (wagę) określa procent.
Jedynym kryterium jest cena - średnia cena 1 motogodziny jednostek do posypywania i odśnieżania – na
podstawie formularza ofertowo – cenowego pkt 2.
Oferta z najniższą średnią ceną otrzyma 100pkt * 100%.
Punktacja dla pozostałych ofert wyliczana jest ze wzoru:
(oferta_z_ceną_najniższą*100 / oferta_badana) * 100%
Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów.
W toku oceny ofert zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści
złożonej oferty.

Terminy
Termin składania ofert: (jeżeli dotyczy)
Data: 06 / 11 / 2006 (dd/mm/rrrr)
Miejsce składania ofert:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w siedzibie
Zamawiającego:
Wójt Gminy Bestwina
ul. Krakowska 43-512 Bestwina (pok. nr 2), nie później niż w terminie do 06 listopada 2006 r.
do godz. 09:00.
Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została
oferta.
Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod
warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed
terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad
jak składana oferta tj. kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZAMIANA”.
Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez
złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek)
z napisem na zewnętrznej kopercie "WYCOFANIE".
Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności
postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych
nie będą otwierane.
Koperty oznakowane dopiskiem "ZAMIANA" zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który
wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do
oferty.
Oferty otrzymane przez zamawiającego po terminie wyżej wymienionym zostaną zwrócone oferentom bez
otwierania.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz

z upływem terminu składania ofert
9. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w swojej siedzibie dnia 06 listopada 2006 r. o godz. 10.00.
10. Wykonawcy mogą uczestniczyć publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy
przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle jemu informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek.
11. Podczas otwierania kopert z ofertami zamawiający ogłosi nazwy oferentów, ich siedzibę i ceny ofertowe
oraz inne szczegóły, zgodnie z art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

