Katowice, 29.09.2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
O WARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH
NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
ul.Powstańców 41a
40-024 Katowice
Strona internetowa: http:www.katowice.pios.gov.pl
E-mail : sekretariat@katowice.pios.gov.pl
Godziny urzędowania: dni robocze 7.30 do 15.30
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Sposób uzyskania SIWZ: bezpłatnie odbiór z siedziby zamawiającego lub drogą elektroniczną e- mail
lub www.katowice.pios.gov.pl
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest przeniesienie stacji pomiarowej usytuowanej w Chorzowie Batorym
(autostrada A4) do Katowic (autostrada A4 ul. Górnośląska – pomiędzy KW PSP a Komendą
Wojewódzką Policji), z budową przyłącza elektroenergetycznego (kod CPV: 45450000-6 Roboty
budowlane wykończeniowe, pozostałe), z użyciem materiałów wykonawcy na podstawie
szczegółowego zakresu oraz przedmiaru robót, stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ, oraz
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 5 do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji przetargowej.
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6) Części zamówienia:
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
7) Zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
8)Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia – do 15 grudnia 2010 r.

9) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:
O zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy:
a/ nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych,
b/ spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Podstawą dokonania oceny spełniania warunków ubiegania się o zamówienie jest oświadczenie
oferenta o nie podleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oraz
dostarczenie dokumentów określonych w pkt. V SIWZ.
10) Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane
11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
1. Przy ocenianiu ofert Zamawiający będzie się kierował niżej podanymi kryteriami:
Złożone oferty oceniane będą wg kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według wzoru: najniższa oferowana cena/cena
badanej oferty x 100. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę
punktów.
12) miejsce i termin składania ofert:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Powstańców 41a
sekretariat VI piętro pok. 606 (sekretariat)
do dnia 14.10.2010r. do godz. 10:00
13)miejsce i termin otwarcia ofert:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
Katowice, ul. Powstańców 41a
III piętro pok. 308
dnia 14.10.2010r. o godz. 1030
14)termin związania ofertą : okres 30 dni

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Anna Wrześniak

