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OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ
KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z
DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze
zmianami).

Numer sprawy: 5 /2017
Nazwa i adres zamawiającego:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
KLISINO 100
48-118 LISIĘCICE
tel. 77 485-75-93

www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl
Określenie trybu zamówienia:
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY
OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004
R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami).

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp .
Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie Zamawiającego Dom
Pomocy Społecznej w Klisinie, 48-118 Lisięcice, na pisemny wniosek lub na stronie
internetowej: www.bip.dps-klisino.pl, www.bip.dps.powiatglubczycki.pl
Osoba do kontaktów:
w sprawie dokumentacji przetargowej:
1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński (077) 485-75-93
w sprawie przedmiotu zamówienia :
1. Grzegorz Madera, Piotr Kamiński (077) 485-75-93
1. Przedmiot zamówienia:

ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I
PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W 2017/2018 r.

(CPV 09100000-0) - paliwa
(CPV 09132100-4) – benzyna bezołowiowa
(CPV 09134100-8) – olej napędowy
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa
ZAKUP PALIW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE I PODLEGŁYCH ZAKŁADÓW W
2017/2018 r.

(CPV 09100000-0) - paliwa
(CPV 09132100-4) – benzyna bezołowiowa
(CPV 09134100-8) – olej napędowy
Przewidywane zapotrzebowanie roczne:
OLEJ NAPĘDOWY

ON

- ok. 12 157 l/rok

BENZYNA BEZOŁOWIOWA Pb 95 - ok.

7 085 l/rok

Podana przewidywana ilości paliw, prognozowana w trakcie realizacji przedmiotowej
umowy nie jest wiążąca dla Zamawiającego i Wykonawcy, może ulec zmianie, zgodnie z
faktycznymi potrzebami Zamawiającego, w trakcie realizacji umowy.
Bezgotówkowy zakup paliw odbywał się będzie poprzez bezpośrednie tankowanie paliw do
zbiorników pojazdów samochodowych należących do Domu Pomocy Społecznej w Klisinie i
zakładów podległych:Branice, Radynia, Boboluszki, Dzbańce, Bliszczyce, Głubczyce i Kietrz na
stacji paliw Wykonawcy. Tankowanie odbywać się będzie sukcesywnie w zależności od
potrzeb Zamawiającego na stacji paliwowej Wykonawcy, która winna być położona w
odległości nie większej niż 1 km od miejscowości Głubczyce.
Bezgotówkowy zakup paliw do pojazdów odbywał się będzie na podstawie rejestrowanych
transakcji zakupu dokonywanych w danym dniu na stacji paliw. Wykonawca otrzyma od
Zamawiającego wykaz pojazdów, do których będą zakupywane paliwa.
Wykonawca zobowiązany będzie do rejestrowania dokonanych transakcji sprzedaży na
wykazie otrzymanym od Zamawiającego po podpisaniu umowy. Każda transakcja zakupu
musi być potwierdzona podpisem stron: upoważnionego kierowcy tankującego pojazd i
pracownika obsługi stacji paliw. „Wykazy” z dokonanych transakcji będą podstawą do
wystawienia faktury.
Zakup paliw będzie się odbywał w litrach rzeczywistych. Paliwa muszą spełniać wymagania
jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn. 9 października 2015 r. w
sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2015r. poz. 1680) oraz
odpowiadać Polskim Normom: Pb 95 - (PN-EN 228); ON- (PN-EN 590:).
Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca gwarantuje dobrą jakość paliw. W razie
stwierdzenia wad jakościowych Zamawiający zgłosi niezwłocznie reklamację do Wykonawcy.
Wykonawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 1 dnia i zawiadomić
Zamawiającego o jej uznaniu lub odrzuceniu. Nieudzielenie odpowiedzi na zgłoszoną
reklamację uważane będzie przez Zamawiającego za uznanie reklamacji przez Wykonawcę.
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Załatwienie reklamacji następować będzie poprzez wymianę wadliwego produktu na nowy
wolny od wad, na koszt Wykonawcy, w ciągu 1 dnia od daty uznania reklamacji.
Zapotrzebowania ilościowe podanych paliw są przewidywane -szacunkowe. Podane
zapotrzebowanie w okresie wykonania zamówienia nie jest wiążące dla zamawiającego.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian ilościowych, które uzależnione będzie od
warunków pogodowych i innych zdarzeń mogących mieć wpływ na ilość zużytego paliwa.
Rozliczenie za dokonane transakcje będzie się odbywać 2 razy w miesiącu, wobec czego
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wykazów pobranych produktów wg
otrzymanego druku od Zamawiającego: - Wykaz pobranych poszczególnych paliw płynnych:
benzyny bezołowiowej Pb 95, oleju napędowego ON.
Wykazy muszą być sporządzane na bieżąco, w momencie tankowania poszczególnego paliwa
oraz obowiązkowo muszą być podpisane przez upoważnioną osobę Zamawiającego, a także
pracownika obsługującego stację paliw. Powyższe „Wykazy” Wykonawca obowiązkowo
załącza do faktury. Zamawiający dopuszcza w ciągu jednego miesiąca 2 wykazy
(fakturowanie co 15 dni , termin płatności 30 dni).

W przypadku użycia przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ sformułowań wskazujących na
producenta, znaki towarowe, patenty, pochodzenie itp., należy rozumieć, iż wskazaniu
takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
2.1 Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych
Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2.2 Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień , o których mowa w art.
67 ust.1 pkt 6 i 7
2.3 Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom.
Brak informacji oznaczać będzie, ze wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.

3.Termin wykonania zamówienia:
Od dnia 23.05.2017 do 22.05 2018 roku
4. Warunki udziału w postępowaniu
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 ) nie podlegają wykluczeniu;
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O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 PZP.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy nie podlegają wykluczeniu
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 PZP.
2 ) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile
wynika to z odrębnych przepisów.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ oraz warunek
ten zostanie spełniony jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona
wykaże się posiadaniem aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
c ) zdolności technicznej lub zawodowej.
Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie
spełnia/nie spełnia w oparciu o oświadczenie – załącznik nr 3 do SIWZ
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert
- oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 i 3 do SIWZ.
Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu,
- zobowiązanie innych podmiotów, w przypadku polegania na zasobach
innych podmiotów ( wzór stanowi załącznik nr 4).
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o
którym mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw
wykluczenia.
3. Na żądanie zamawiającego, wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie o którym mowa w rozdz. 5
ust. 1 niniejszej SIWZ / zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o
którym mowa w rozdz. 5 ust.1 niniejszej SIWZ.
4.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje
się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie o którym
mowa w rozdz. 5 ust. 1 niniejszej SIWZ dotyczące tych podmiotów / zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 5 ust. 1
niniejszej SIWZ.
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5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1
b) aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
6. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o
przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa
w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. „procedury odwróconej” zgodnie z dyspozycją
art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp. W tej sytuacji Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a
następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza,
nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zamawiający w
pierwszej kolejności dokona oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89
ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do
Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na
najwyższej pozycji rankingowej w odniesieniu do kryteriów oceny ofert), dokona oceny
podmiotowej Wykonawcy tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie zażąda
przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp.
8.W przypadku zastosowania przez Zamawiającego procedury, o której mowa w pkt 7
stosownie do treści art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca dołącza do oferty
oświadczenia, o których mowa w pkt 1.
9.W przypadku braku, niekompletności czy błędów dotyczących oświadczeń, o których mowa
w pkt 1 Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza, do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia ww. oświadczeń lub do
udzielenia wyjaśnień, chyba że mimo jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub
udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby
unieważnienie postępowania.
10. Jeżeli wybrany w tzw. „procedurze odwróconej” Wykonawca uchylałby się od zawarcia
umowy, wówczas Zamawiający może zbadać, czy podlega wykluczeniu oraz spełnia
warunki udziału w postępowaniu podmiot, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród
pozostałych ofert.
11. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra
Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1126).
12.Wykonawca musi zaoferować przedmiot zamówienia zgodny w wymogami
zamawiającego zawartymi w SIWZ oraz w zał. nr 1 do SIWZ.
13.Niespełnienie warunków podmiotowych skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z
postępowania. Ofertę wykonawcy, który zostanie wykluczony, uznaje się za odrzuconą.
14.Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. 5 ust. 5 składa dokument lub
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dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów, o których mowa w rozdz.
5 ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed
notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
6. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w
przypadku podmiotów, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych
podmiotów są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu lub do reprezentowania
ich w niniejszym postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do
oferty składanej wspólnie należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez wszystkich
składających ofertę wspólną.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.
4. Przy ocenie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców ubiegających się
wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum) zamawiający będzie oceniał każdego z
wykonawców w zakresie spełniania warunków dotyczących statusu prawnego. Natomiast
warunki materialne w zakresie zdolności ekonomicznej, finansowej oraz technicznej będą
oceniane poprzez spełnienie tych warunków przez niektórych z tych wykonawców, tak
jednak by sumarycznie w odniesieniu do wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia były spełnione łącznie. W związku z powyższym oferta składana
przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna zawierać:
1) wszystkie dokumenty i oświadczenia wymienione w rozdziale 5 ust. 1, SIWZ dla
każdego partnera konsorcjum osobno,
5. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie
uznana za najkorzystniejszą, przed zawarciem umowy o realizację zamówienia są
zobowiązani przedłożyć zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
W tym celu przed podpisaniem umowy o niniejsze zamówienie są oni zobowiązani
przedstawić zamawiającemu stosowne porozumienie (umowę) zawierające w swej treści co
najmniej następujące postanowienia:
a) zawiązania porozumienia na czas nie krótszy niż czas trwania umowy o zamówienie
publiczne,
b) wskazanie pełnomocnika,
c) zapis o wspólnej i solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia,
d) zakaz zmiany partnerów (wykonawców) wspólnie realizujących dane zamówienie
publiczne w trakcie jego obowiązywania.
7. Zawartość oferty.
7.1 Wykonawca musi dołączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
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Nazwa dokumentu

Wymagany dokument

Nr załącznika SIWZ

Formularz ofertowy

Załączony formularz ofertowy

Zał. nr 1

Oświadczenie

Oświadczenie dotyczące przesłanek
wykluczenia z postępowania

Zał. nr 2

Oświadczenie

Oświadczenie spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
Zobowiązania innych podmiotów do
oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia
(jeżeli dotyczy)
Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy
wykonawcę reprezentuje pełnomocnik,
określające jego zakres i podpisane przez
osoby uprawnione do reprezentacji
wykonawcy

Zał. nr 3

Zobowiązanie
(jeżeli dotyczy)

Pełnomocnictwo
(jeżeli dotyczy)

Zał. nr 4

7.2 Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji
przez Zamawiającego dotyczącej kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach,
przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze
złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym
wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.
Oświadczenie

oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej
Zał. nr 6
samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23
ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może
przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie
prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie
zamówienia.

7.3 Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej
b) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi.
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Złożona oferta powinna być zgodna z wymaganiami SIWZ. Oferta musi być kompletna i
jednoznaczna.
W przypadku dołączenia do oferty dokumentu powyższa kopia powinna być potwierdzona za
zgodność z oryginałem opatrzona imienną pieczątką i własnoręcznym podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem
rejestracyjnym i wymogami ustawowymi.

8. Informacja na temat wadium:
ZAMAWIAJĄCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Zamawiający będzie oceniał oferty wg następujących kryteriów:
Nr
1

Kryterium
Cena (koszt)

Waga
60%

2

Upust (%)

40%

Ocena punktowa za kryteria będzie liczone wg następujących wzorów:
Nr kryt.

Wzór
Wartość punktowa oferty – W
W = (C min./C bad.) x 0,6 x 100 + (U bad./ U max.) x 0,4 x 100
gdzie:
- C min. - najniższa cena spośród wszystkich złożonych ofert
- C bad. – cena badanej oferty
- U bad. – zastosowany upust badanej oferty [%]
- U max. – największy zastosowany upust spośród wszystkich złożonych
ofert [%]

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów
w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty
zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia
zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi
wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z
wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w
szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek
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od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert,
zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.
Jeżeli Zamawiający nie może wybrać najkorzystniejszej ofert w postępowaniu z uwagi na to,
że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny
ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym
kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie , zamawiający wzywa
wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez
zamawiającego ofert dodatkowych.
10. Miejsce i termin składania ofert:
W siedzibie Zamawiającego:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
48-118 LISIĘCICE
Sekretariat pok. Nr 1
w terminie do 24.04.2017 r.
do godz. 08.45

Oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona w języku polskim i złożona na piśmie
pod rygorem nieważności. Dokumenty napisane w języku obcym są składane wraz z
tłumaczeniem na język polski, poświadczony przez wykonawcę.
11. Termin i miejsce otwarcia ofert:
Siedziba Zamawiającego:
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE
48-118 LISIĘCICE
Sala konferencyjna
w dniu 24.04.2017 r. o godz. 09.00

12. Termin związania ofertą:
30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej oraz wyboru najkorzystniejszej
oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
14. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie
wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak informacji oznaczać będzie, ze
wykonawca samodzielnie zrealizuje zamówienie.
Ogłoszenie o przetargu zamieszczono w BZP na portalu UZP nr 65363-2017 z dnia 2017-04-13

Klisino, 13.04.2017r.
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………………………………………..
Dyrektor
mgr Małgorzata Krywko-Trznadel
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