Ogłoszenie o zamówieniu
Miejski Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o.
w Pabianicach ul. Lutomierska 48
przekazał w dniu 11 marca 2015r Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich
ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oleju
napędowego do autobusów komunikacji miejskiej


Termin realizacji umowy – 24 miesiące



Wielkość – 900m3 w rodzajach określonych w SIWZ, którą można uzyskać na stronie
internetowej www.mzkpabianice.pl



Zamawiający nie zakłada możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych



Wadium – 100 000.- PLN



Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób oceny ich spełnienia
1. Uprawnienie do wykonywania określonej działalności- ocena na podstawie oświadczenia
oferenta , zał. nr 2 oraz wypis z KRS i koncesji na obrót paliwami.
2. Wiedza i doświadczenie –ocena na podstawie dokumentu potwierdzającego realizacje 2
dostaw odpowiadających rodzajem i wartością dostawie będącej przedmiotowe
zamówienia w okresie 3 ostatnich lat.
3. Potencjał techniczny - ocena na podstawie oświadczenia o posiadaniu lub dostępie do
środków transportu – autocystern
4. Warunki ekonomiczne i finansowe – złożenie kaucji gwarancyjne w wysokości min
200 000 zł. - ocena na podstawie złożonego „Postanowienia o przyjęciu kaucji
gwarancyjnej” wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego.
W przypadku oferenta mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające
posiadanie uprawnienia do wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia.



Oferent musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia
czyli nie spełnia warunków wymienionych w art. 24 ust 1 i 2 pzp, natomiast oferent
zagraniczny przedkłada dokument wystawiony, w którym ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania potwierdzający, że nie otwarto likwidacji, nie ogłoszono upadłości , nie
orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne , nie zalega z
uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia,albo uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie oraz zaswiadczenie właściwego organu sądowe lub administracyjnego w zakresie
okreslonym art. 24 ust.1 pkt 4-9.



Kryterium oceny ofert – cena oferty brutto - 100%



Miejsce składania oferty – MZK Sp. o.o. Pabianice ul. Lutomierska 48, sekretariat pok. nr 3



Termin składania ofert - 30 kwietnia 2015r godz. 11:00



Termin otwarcia ofert - 30 kwietnia 2015r godz. 12.00



Termin związania ofertą - 60 dni



Zamawiający zmiany postanowień umowy :
- skrócenia terminu obowiązywania umowy z uwagi na zaistnienie przesłanek zawartych w
§ 5 ust 2 projektu umowy- Rozdziele IIIsiwz.
- zmianę ceny oleju napędowego w przypadku zmiany ceny producenta tego oleju.

