Strona l z 2

Praszka: Dostawa fabrycznie

nowego 9-cio miejscowego

samochodu osobowego (mikrobusu)

z przystosowaniem

do

przewozu osób niepełnosprawnych.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie
Ogłoszenie

ogłoszenia:

dotyczy:

- dostawy

obowiązkowe.

zamówienia

publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY
I. 1) NAZWA
Praszka,

I ADRES: Gmina Praszka reprezentowana

woj. opolskie,

Adres strony
I. 2) RODZAJ

zamawiającego:

ZAMAWIAJĄCEGO:

11.1.1)

Nazwa

nadana

osobowego

zamówieniu

przedmiotu

dostawa

Gminy

11.1.4)

inwalidzkich.

Wspólny

Słownik

zamawiającego:

oraz wielkości

Praszka samochodu

osób niepełnosprawnych,

się na wózkach

przez

z przystosowaniem

lub zakresu
osobowego

w tym dwa miejsca

Samochód

musi posiadać

Zamówień

(CPV):

34.11.52.00-8,

się złożenie

oferty

częściowej:

się złożenie

oferty

wariantowej:

SEKCJA III:

ZAMÓWIENIA

INFORMACJE

EKONOMICZNYM,
111.1) WARUNKI

http://bzpO.portal.uzp

się udzielenie

zamówień
LUB TERMIN

zamówienia:

dostosowane

11.1.5) Czy dopuszcza

11.2) CZAS TRWANIA

fabrycznie

nowego

9-cio miejscowego

osób niepełnosprawnych

(mikrobus)

homologację

11.1.6) Czy dopuszcza
11.1.7) Czy przewiduje

Dostawa

do przewozu

..

dostawy.

11.1.3) Określenie

przewozu

ZAMÓWIENIA

(mikrobusu)

11.1.2) Rodzaj zamówienia:

samorządowa.

ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOTU

dla potrzeb

13, 46-320

www.praszka.pl

Administracja

SEKCJA II: PRZEDMIOT

samochodu

Plac Grunwaldzki

tel. 034 359 tO 09, faks 034 359 34 69.

internetowej

11.1) OKREŚLENIE

przez Burmistrza,

9-cio

Przedmiotem
miejscowego

zamówienia

dla osób niepełnosprawnych
do przewozu

jest

przystosowanego

do

poruszających

osób niepełnosprawnych

..

34.11.40.00-9.

nie.
nie.

uzupełniających:
WYKONANIA:

O CHARAKTERZE

nie.
Zakończenie:

26.01.2010.

PRAWNYM,

FINANS_OWYM I TECHNICZNYM

DOTYCZĄCE

ZAMÓWIENIA

.gov. p l/i ndex. p hp 70 g loszen ie=ZP -400&stro na =6

2010-01-08

Informacja

III.2)

na temat

WARUNKI

udziału w postępowaniu

Wykonawca

podlega wykluczeniu
Ocena dokonywana
Informacja

na podstawie
będzie metodą

spełniania

spełniaj

ewidencji

działalności
ofert;

jakie

oświadczenia

wystawione

zaświadczenie

z dnia 29 stycznia

złożonych

mają dostarczyć

nie wcześniej

z Urzędu skarbowego

lub czynności

dokumentów

wykonawcy

Na potwierdzenie

i dokumenty:

odpis z właściwego

oceny spełniania

działalności

2004 r. - Prawo zamówień

udziału w postępowaniu:

Pzp; - aktualny

gospodarczej,

- aktualne

określonej

nie spełnia na podstawie

i dokumentach,

warunków

1 i 2 oraz art. 22 ust. 1 ustawy

do wykonywania

art. 24 ustawy

złoży wraz z ofertą następujące

składania

oraz opis sposobu dokonywania

posiada uprawnienie

o oświadczeniach

potwierdzenia
wykonawca

nie wymagane.

UDZIAŁU

Opis warunków
warunków:

wadium:

- oświadczenie

rejestru

oraz nie

publicznych.

i oświadczeń.

w celu

wjwym.

warunków

zgodnie z art. 24 ust.

albo zaświadczenie

niż 6 miesięcy

tych

przed upływem

o wpisie do
terminu

i ZUS-u

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.I)

TRYB UDZIELENIA

IV.1.l)
IV.2)

zamówienia:

przetarg

nieograniczony.

KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.l)

Kryteria

IV.2.2)

Wykorzystana

IV.3)

ZAMÓWIENIA

Tryb udzielenia

oceny

ofert:

najniższa

będzie aukcja

cena.
elektroniczna:

nie,

INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.l)

Adres strony internetowej,

zamówienia:

www.praszka.pl.

Specyfikację

istotnych warunków

na której dostępna jest specyfikacja

zamówienia

istotnych

można uzyskać pod adresem:

warunków

Urząd Miejski w Praszce,

Plac Grunwaldzki 13, pak, nr 1.
IV.3.4)

Termin składania

godzina

10:00,

sekretariat
IV.3.5)

miejsce:

wniosków

o dopuszczenie

Siedziba zamawiającego:

do udziału w postępowaniu

lub ofert:

Urząd Miejski w Praszce, Plac Grunwaldzki

18.01.2010

13, pok. nr 19 -

(I piętro),

Termin

związania

ofertą:

okres w dniach: 20 (od ostatecznego terminu składania ofert),

http://bzpO ,porta I,uzp, gov, p Vindex, ph p ?ogl oszen ie= ZP -400&stro

na=6

2010-01-08

