Mniszków, dnia 25.09.2012r.

Nr sprawy : ZP. 341.10.2012
Zamawiający: GMINA MNISZKÓW
26-341 MNISZKÓW ul. Powstańców Wielkopolskich10
tel. (0-44) 756-15-22 /fax (0-44) 756-15-23

Wszyscy oferenci
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA DOSTAWĘ NOŻYC ORAZ WĘŻY HYDRAULICZNYCH

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr. 171, poz. 1058), określonego w
art. 4 pkt. 8, tej ustawy.
I.1Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki nowych nożyc hydraulicznych takich jak

LUKAS typ S 311 oraz dostawa 1 pary nowych węży hydraulicznych przedłużających 10 m,
przeznaczonych do współpracy z agregatem hydraulicznym Lukas typ P 620 SG.
Minimalne wymagania techniczne nożyc hydraulicznych:
Min. siła cięcia:600kN
Min. .rozwarcie ostrzy:150 mm
Klasa zdolności cięcia: G
Świadectwo dopuszczenia CNBOP
Minimalne wymagania techniczne .
Wąż zakończony z obu stron monozłączem z ochronnikiem
Jeden z węży pokryty substancją fluorescencyjną, świecącą w ciemności
Długość węży 10m.
I.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru zakupu tylko nożyc hydraulicznych lub tylko węży
hydraulicznych lub nożyc hydraulicznych i węży hydraulicznych łącznie.
I.3 Dopuszcza się rozwiązania techniczne i jakościowe z materiałów równoważnych. Przedstawione
wyżej wymagania minimalne dla przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne, jakościowe,
oczekiwane przez Zamawiającego i będą stanowiły podstawę do oceny ewentualnych rozwiązań
równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do wyżej opisanych,
obowiązany jest w myśl art.30 ust.5 PzP wykazać, że oferowana przez niego dostawa spełnia w/w
określone wymagania, poprzez dołączenie dokumentów takich jak: świadectwo jakości, opinię
rzeczoznawcy z branży ochrony p-pożarowej, z której będzie jednoznacznie wynikać, że oferowana
dostawa odpowiada pod względem technicznym, jakościowym produktowi wskazanemu przez
Zamawiającego w dziale I ust.1.
II. Warunki udziału i ocena ich spełniania:
1.Wykonawca składa jedną ofertę na załączonych do zaproszenia formularzach: wg wzoru 1, wzoru 2,
wzoru 3, wzoru 4,wzoru 5 (akceptacja projektu umowy).
2.Wszystkie formularze wg załączonych wzorów winny być podpisane przez wykonawcę/pełnomocnika*, a
załączniki potwierdzone przez wykonawcę za zgodność z oryginałem .

3.Ocena spełniania wymaganych warunków dokonana zostanie na podstawie złożonych na załączonych do
ogłoszenia wzorach formularzy. Brak spełnienia chociażby jednego w/w warunku skutkować będzie
wykluczeniem oferenta z postępowania, po wcześniejszym wezwaniu do uzupełnienia dokumentu.
4.W razie zaistnienia istotnej okoliczności powodującej, że zakończenie postępowania nie leży w interesie
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili jego ogłoszenia, Zamawiający zastrzega sobie
prawo do jego unieważnienia przed jego zakończeniem, bez konieczności uzasadniania takiej decyzji.
III.Termin wykonania zamówienia:
do dnia 12.11.2012r.
IV. Informujemy, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z
wykonawcą/pełnomocnikiem*, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Prosimy o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie zamówienia.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium

Waga

Cena

100 %

V. Oferty należy składać do dnia 11.10.2012 do godz. 1200 .
w siedzibie zamawiającego:
Gmina Mniszków
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków
Pokój nr 3 (referat budownictwa)
Oferty można również przesyłać na numer faksu: (44) 756-15-23,
lub pocztą elektroniczną na adres: budownictwo@mniszkow.pl.
Decyduje data wpływu oferty.
.
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania są:
Andrzej Pączek
Marcin Wujek
tel. (44) 756-15-76
fax. 44) 756-15-23
w dniach pracy Urzędu Gminy w Mniszkowie, od poniedziałku do piątku, w godzinach: 730 - 1530.
Ogłoszenie o zamówieniu wraz z wymaganymi formularzami dostępne są również na stronie
internetowej Zamawiającego: www.bip.mniszkow.pl
Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia o zamówieniu są:
1) wzór nr 1-formularz cenowy
2) wzór nr 2- oświadczenie
3) wzór nr 3-oświadczenie
4) wzór nr 4 - oświadczenie
5) wzór nr 5 -projekt umowy

____________________________________
Kierownik Zamawiającego
*-niepotrzebne skreślić

