OGŁOSZENIE
o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 60.000 EURO
1. Zamawiający :
Gmina Miescisko reprezentowana przez Wójta Gminy Mieścisko,
62-290 Miescisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 tel. (061) 427-8001; (061) 429 80 10;
(061) 429 80 10 ; fax (061) 427-80-88 ; e-mail ug@miescisko.nowoczesnagmina.pl;
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl
2. Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO
3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
SIWZ jest dostępna na stronie internetowej zamawiającego
www.miescisko.nowoczesnagmina.pl
SIWZ można uzyskać w Urzędzie Gminy Mieścisko, pokój nr 8 lub 9 ,
4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem
informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie obejmuje dostawę materiałów elektrycznych w następujących ilościach:
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Nazwa
Słupy do oświetlenia zewnętrznego o zewnętrznej warstwie z
tworzywa sztucznego z zabezpieczeniem TB1 + ramiona +
fundament betonowy + oprawa + klosz z poliwęglanu
Bednarka ocynkowana 25x4 mm
Folia kalandrowana PCW grub. 0,4-0,6mm
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x25mm2
Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x120mm2
Końcówki kablowe rurkowe 2KA 25mm2
Końcówki kablowe rurkowe 2KCu 10mm2
Końcówki kablowe rurkowe 2KA 120mm2
Ogranicznik pamięci GXO 0,5/5
Opaski kablowe typu OKi
Przewody miedziane wielodrutowe „L” 16mm2
Przewody YKY 5x10mm2
Rury AROT 150mm
Słupki oznaczeniowe SO 115x20x30cm
Tabliczki bezpiecznikowe oświetlenia zewnętrznego
Złącza kablowe typu ZK-1/R – skrzynki plastikowe
Złącza kablowe typu ZK-1/2R – skrzynka plastikowa
Przewód YKY 5x6 mm2
Przewód DYt 3x2,5 mm2
Przewód DYt 3x1,5 mm2
Przewód YKY 5x4 mm2
Przewód LY 6mm2
Puszka pt (głęboka) o średnicy 60mm
Puszka pt o średnicy 90mm
Gniazda pt. z bolcem zerującym pojedyncze (białe)
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
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5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Termin wykonania zamówienia :
- poz. 1 przedmiotu zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy
- poz. 2 – 25 przedmiotu zamówienia – 15 dni od daty podpisania umowy
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
1) W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy dostawy którzy :
a) Załączą do oferty oświadczenia, ze oferent spełnia wymogi art. 22 i nie podlega
wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień
publicznych. Warunek zostanie spełniony, jeżeli oświadczenie zawierać będzie
wszystkie informacje, wyszczególnione w załączniku do SIWZ.
b) Udokumentują, że oferowane materiały odpowiadają Polskim Normom
przenoszącym europejskie normy zharmonizowane.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent :
- złoży oświadczenie, że oferowane materiały spełniają wymagania Polskich Norm
przenoszących europejskie normy zharmonizowane z podaniem tych norm. W
przypadku braku tych norm uwzględniane będą : europejskie aprobaty techniczne,
wspólne specyfikacje techniczne, Polskie normy przenoszące normy europejskie,
normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy
zharmonizowane, Polskie normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie
Normy, Polskie Aprobaty Techniczne.
W dniu dostawy materiałów zamawiający żąda dostarczenia dokumentu
potwierdzającego spełnienie w/w wymogów.
c) wpłacą przed upływem terminu składania ofert wadium w wysokości:
• 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent załączy do oferty stosowny dokument
potwierdzający wpłacenie wadium przed upływem terminu składania ofert.
d) wyrażą zgodę na 30 dniowy termin płatności za dostarczone materiały licząc od
daty otrzymania faktury.
Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent złoży oświadczenie o wyrażeniu zgody
na 30 dniowy termin płatności stanowiące załącznik do SIWZ.
e) wypełnią formularz cenowy określający ceny jednostkowe i łączną cenę
zamówienia z wyszczególnieniem wartości podatku VAT. Warunek zostanie
spełniony jeżeli zostanie prawidłowo wypełniony formularz cenowy stanowiący
załącznik do SIWZ
f) załączą oświadczenie , że oferent zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do
niego zastrzeżeń. Warunek zostanie spełniony jeżeli oferent złoży oświadczenie ,
że zapoznał się z projektem umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.
g) załączą oświadczenie , że zobowiązują się do realizacji zamówienia:
- poz. 1 przedmiotu zamówienia – 30 dni od daty podpisania umowy
- poz. 2 – 25 przedmiotu zamówienia – 15 dni od daty zamówieni
Warunek zostanie spełniony jeżeli złożą stosowne oświadczenie stanowiące
załącznik do SIWZ.
h) Załączą oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargowymi oraz ze
Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i że nie wnoszą do nich żadnych
zastrzeżeń.
i) dokonali w ciągu ostatnich trzech lat przynajmniej trzech zamówień o podobnym
charakterze.

Warunek zostanie spełniony, jeżeli oferent przedstawi minimum trzy referencje
zamawiających, u których wykonał podobne dostawy w ciągu ostatnich trzech lat.
2) W przypadku składania oferty wspólnej o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się
wykonawcy, którzy ponad wymienione warunki ustanowią pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Sposób oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie polegał na sprawdzeniu
zgodności z wymaganiami prawa zamówień publicznych oraz specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Dla przeprowadzenia oceny niezbędne są m. in. dokumenty
wymagane w załączeniu do oferty.

8. Wadium
Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w kwocie 500,00 zł.
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie dokonywał oceny ofert wg następujących kryteriów:
1. Cena

-

100 %

10. Miejsce i termin składania ofert
Oferty należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Miescisko ( pokój nr 16), 62-290
Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 w terminie do dnia 27.03.2007r. godz. 1000
11. Oferty otwarte zostaną dnia 27.03.2007r. godz. 1015 w Urzędzie Gminy Mieścisko,
62-290 Mieścisko, Plac Powstańców Wlkp. 13 pokój nr 18
12. Termin związania z ofertą : 30 dni - od dnia 27.03..2007r
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
14. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.
15. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej

