Brzeszcze, 24.12.2012 r.

Agencja Mieszkaniowa Spółka z o.o
w Brzeszczach
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie usług:
„Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy komunalnych w Brzeszczach i
Jawiszowicach ”
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES:
Agencja Mieszkaniowa Spółka z o.o w Brzeszczach
36-620 Brzeszcze, ul. Dworcowa 34 , woj. małopolskie
tel. (32) 2111- 536, faks (32) 737-20-55
Adres strony internetowej zamawiającego: www.ambrzeszcze.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Spółka z o.o.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.I)OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy
komunalnych w Brzeszczach i Jawiszowicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Wywóz nieczystości stałych z cmentarzy
komunalnych w Brzeszczach i Jawiszowicach zwanego dalej zamówieniem.
2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 90511000-2 3
Szczegółowy harmonogram wywozu nieczystości stanowi zał. nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia;

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
2. Złożenie wypełnionego druku ,,formularz oferty, na lub zgodnie z zał. nr 3 do SIWZ,
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wymaganych od wykonawców w oparciu o w/w
dokumenty. Ocena ta zostanie przeprowadzona wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie któregoś z
w/w warunków, będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania bądź odrzuceniem oferty.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków
udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków:
a) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
ofert: - dokument musi potwierdzać, że profil działalności wykonawcy odpowiada przedmiotowi
zamówienia oraz że wykonawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z
wymaganiami ustawowymi,
b) oświadczenie wykonawcy, na lub zgodnie z zał. nr 2 do SIWZ,
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.ambrzeszcze. pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Agencja Mieszkaniowa Spółka z o.o , 32-620 Brzeszcze ul. Dworcowa 34.
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.01.2013 r. godzina 08:30, miejsce: Agencja Mieszkaniowa Spółka z o.o , 32-620 Brzeszcze.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.6) Zamawiający nie wymaga złożenia wadium
IV.3.7) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanowić dynamicznego
systemu zakupów

