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Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

w trybie przetargu nieograniczonego 
na dostawę i montaż wodnego kotła C.O.

                                       Zamawiający :  Dyrektor Szkoły Podstawowej
                                                                    ul. Szkolna 1
                                                                    42-120 Miedźno
                                                                    Telefon/fax: (0...34) 317-80-29

Zamówienie będzie prowadzone w trybie zapytania o cenę zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. "Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. Nr 19 z 2004r. poz. 177 z późn. zm) i zgodnie z zapisami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  1.Przedmiotem zamówienia jest:

     Dostawę i montaż wodnego kotła C.O. 
     
     Zgodnie z przedmiotem zamówienia określonym w załączniku Nr 2 do SIWZ

  2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

  3. Termin realizacji zamówienia: 
      - 4 tygodnie od dnia podpisania umowy 
  4. Kryteria, którymi  Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z wagami:
-	oferowana cena oferty 100 %

  5. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów określony w załączniku Nr 1 do SIWZ.

  6. Zamawiający dopuszcza następujące sposoby porozumiewania się z Wykonawcami oraz  
      sposób dostarczania oświadczeń i dokumentów:
-	telefonicznie : (0...34) 317-80-29
      -   pocztą na adres :   Szkoła Podstawowa w Miedźnie
     42-120 Miedźno 
     ul. Szkolna 1

  7. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami są : 
      -   Irena Kałwak – tel. 034 317-80-29 lub
-	Marcin Bebłot,  tel. (0...34) 317-80-10, 317-81-00 wewn. 14 
  8. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

  9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

10. Oferta ma być sporządzona w formie pisemnej, tj. na maszynie do pisania, komputerze  
      lub nieścieralnym atramentem oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela  
      oferenta. Wszystkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany były muszą być
      parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
     
 

Oferta musi zawierać :
-	Wypełniony "formularz ofertowy" 
-	Dokumenty wg wykazu wymaganych dokumentów stanowiącego załącznik Nr 1 do 
          SIWZ

11. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
-	miejsce i termin składania ofert: 
Siedziba zamawiającego (sekretariat) do dnia 17 września 2007 r. do godz. 1100 . 
Oferty, które wpłyną po przekroczeniu tego terminu zostaną zwrócone bez otwierania czyli zostaną uznane za nieważne.
Oferty powinny być złożone w nieprzejrzystych kopertach opisanych w następujący sposób:
" Dostawa i montaż wodnego kotła C.O. do Szkoły Podstawowej w Miedźnie "
-	otwarcie ofert:
Oferty zostaną otwarte komisyjnie w siedzibie Zamawiającego  w dniu 17 września 2007 r. o godz. 1115.
Oferty zostaną otwarte zgodnie z art. 86 ustawy "Prawo zamówień publicznych".

12. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą dokonywane w złotych 
      polskich.
     

13. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę  
      punktów obliczoną  wg. wzoru:

                       najniższa cena brutto w przedstawionych ofertach   x 100
                           cena brutto w ofercie ocenianej
    
      Zamawiający nie przewiduje możliwości waloryzacji ceny.

14. Oferent, którego oferta zostanie wybrana otrzyma informację o miejscu i terminie 
      zawarcia umowy.

15. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
      
16. Przyjęcie warunków przetargu jest jednoznaczne z przyjęciem wzoru umowy, 
      proponowanego przez Zamawiającego.

17. Wynik przetargu zostanie ogłoszony przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń 
      Zamawiającego. Oferenci zostaną również powiadomieni pisemnie w ciągu 3 dni od daty 
      rozstrzygnięcia przetargu.

18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy 
      ustawy "Prawo zamówień publicznych" z dnia 29 stycznia 2004 r. 
      ( Dz. U. Nr 19 z 2004 r. poz. 177 z późn. zm).





19. Wykaz załączników:
-	Formularz ofertowy
-	Wykaz wymaganych dokumentów
-	Zakres przedmiotu zamówienia
-	Wzór umowy


 





Miedźno dnia 6 wrzesień 2007 r.





  

