OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
na
Wyłonienie przewoźnika samochodowego do rozładunku wagonów i przewozu
miału węglowego
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Energetyka Cieplna Sp. z o.o ul. Przemysłowa 2, 96-100 Skierniewice
KRS
0000110800;
NIP 836-13-28-631; REGON 750051181
Strona internetowa: www.ecskierniewice.pl
Poczta elektroniczna: dak@ecskierniewice.pl
2. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego zgodnie
z § 4 ust. 1 Regulaminu Udzielania Zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce
Cieplnej Sp. z o.o. w Skierniewicach, zamieszczonego na stronie internetowej Zamawiającego
www.ecskierniewice.pl
W postępowaniu tym nie obowiązują przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz U z 2007 Nr 223 poz. 1655 z późn. zm)”.
3. Sposób uzyskania SIWZ:
SIWZ wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego.
Adres
strony
ecskierniewice.pl/bip/zamowienia_publiczne.php?site=zamowienia_publiczne
4.

internetowej:

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania
ofert częściowych

Wyłonienie przewoźnika samochodowego do rozładunku wagonów i przewozu miału węglowego
Wspólny Słownik Zamówień:
63712000-3 - Usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego,
60181000-0 - Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą
5. Informacja o możliwości złożenia oferty częściowej i wariantowej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych .
6. Termin wykonania zamówienia.
Dostawy sukcesywnie od dnia podpisania umowy do 31-12-2020 r.
7. Określenie warunków udziału w postepowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania ;
b) posiadają wiedzę i doświadczenie;
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
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d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
e) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie Regulaminu
udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Energetyce Cieplnej Sp. z o.o.
w Skierniewicach.
f) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
Lp.

Warunki

1

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

2

Certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy
Certyfikat kompetencji zawodowych w Krajowym Transporcie Drogowym Rzeczy

8. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz innych wymaganych dokumentów
Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć:
Lp.

Wymagany dokument

1
Formularz ofertowy – Załącznik Nr 1
2

Oświadczenie przewoźnika – Załącznik Nr 2
oświadczenie przewoźnika, że posiada tytuł prawny do dysponowania samochodami
ciężarowymi i koparkami oraz, że wymieniony sprzęt jest wypełni sprawny technicznie i
zdatny do wykonania przedmiotowej usługi .

3

Zaakceptowany wzór umowy – Załącznik Nr 3

9. Informacje na temat Wadium.
W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.
10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem
znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.
Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów
Nr
1

Kryterium
Cena

Waga
100%
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11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie do dnia 10-02-2020 r.
do godz. 10:00.
Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 10-02-2020 r. o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego,
sala konferencyjna.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim

PROKURENT
ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

inż. Krzysztof Filipek

Skierniewice dnia: 31-01-2020 r.
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