Mielec: Przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych
Numer ogłoszenia: 62610 - 2009; data zamieszczenia: 15.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Technicznych , ul. Kazimierza Jagiellończyka 3, 39300 Mielec, woj. podkarpackie, tel. 017 788 13 11, faks 017 788 36 07.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstmielec.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przetarg nieograniczony na
dostawę bonów towarowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Bony towarowe
wraz z dostawą dla pracowników Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu w następującej
ilości: 1113 po 50 zł, 548 po 20 zł. Na łączną sumę zł 66610,00 (słownie zł: sześćdziesiąt
sześć tysięcy sześćset dziesięć 00/100).
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.97.50-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złoŜenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w
miesiącach: 1.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: Warunkiem udziału w postępowaniu jest: 1. spełnianie
warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 Ustawy PZP, 2. wpis do
właściwego rejestru lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, jeŜeli odrębne
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, 3. nie zaleganie z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub
rozłoŜenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
organu podatkowego..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.
Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4
Ustawy PZP wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, 2. Aktualny odpis z
właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeŜeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika
urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, Ŝe
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczeń, Ŝe uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłoŜenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niŜ 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert; Dokumenty winny być
przedstawione w formie oryginału lub w formie kserokopii poświadczone za zgodność
z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania wykonawcy..

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

•
•

1 - Cena - 10
2 - Ilość punktów handlowych na terenie Mielca w których moŜna realizować bony 90

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.zstmielec.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna uzyskać pod adresem: Zespół
Szkół Technicznych w Mielcu 39-300 Mielec ul. K.Jagiellończyka 3.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub
ofert: 23.03.2009 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół Technicznych w Mielcu Sekretariat
pok. 25 w godz. od 7:30 do 15:30 ul. K.Jagiellończyka 3 39-300 Mielec.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania
ofert).

