OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Dowozy szkolne do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pyzdry w roku szkolnym 2009/2010

!!! UWAGA !!!
Termin składania ofert uległ zmianie.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
ZAMAWIAJĄCY
Urząd Gminy i Miasta, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry, woj. wielkopolskie, tel. 063 2768333, faks
063 2768334.
•

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pyzdry.pl

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dowozy szkolne do szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Pyzdry w roku szkolnym 2009/2010.
Rodzaj zamówienia: usługi.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dowóz
uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum w gminie Pyzdry w roku szkolnym 2009-2010..
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.09.2009.
WARUNKI UDZIAŁU
•

•

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy: a)złożą wypełniony
formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w wyznaczonym terminie, b)posiadają
uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień, c)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz
potencjał techniczny a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, d)znajdują się
w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, e)nie podlegają
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 3.Ocena spełnienia warunków wymaganych
od Wykonawców zostanie dokonana na podstawie analizy przedstawionych dokumentów. Ocena
spełnienia wymogów określonych dla Wykonawców będzie dokonana przy zastosowaniu kryterium spełnia-, -nie spełnia-. Oferta spełniająca wymogi otrzyma ocenę -spełnia -natomiast oferta
niespełniająca wymogów otrzyma ocenę - nie spełnia- i zostanie odrzucona..
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy winni spełnić
następujące wymogi: a)prowadzić działalność w przedmiocie i zakresie zgodnym z zakresem
przedstawionym w złożonej przez siebie ofercie przez okres co najmniej 12 miesięcy przed
ogłoszeniem niniejszego zamówienia potwierdzony stosownym dokumentem (np. zaświadczenie

o prowadzonej działalności gospodarczej, odpis z KRS itp.), b)przedłożyć licencje na wykonywanie
krajowego transportu drogowego osób, c)przedłożyć certyfikat kompetencji zawodowych
w Krajowym Transporcie Drogowym Osób. d)przedłożyć kserokopie dowodów rejestracyjnych
dwóch autobusów będących własnością Wykonawcy: na 41 miejsc siedzących na 51 miejsc
siedzących w przypadku gdy pojazdy nie są własnością Wykonawcy dodatkowo przedłożyć
stosowną umowę na wynajem w okresie realizacji zamówienia e)rok produkcji autobusów - od 1990
r. wzwyż
Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.pyzdry.pl/bip.php.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy i Miasta, 62310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1,.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2009 godzina
08:00, miejsce: Urząd Gminy i Miasta, 62-310 Pyzdry ul. Taczanowskiego 1,.
Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
SIWZ

