
OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy  z dnia  29 stycznia  2004 r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U. z 2004 r.  Nr 19,  poz.  177 z późn.
zm.)

SULECHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „SuPeKom” Sp. z o.o.
66-100 Sulechów, ul. Poznańska 18

tel. (0 68) 385 24 07, fax. (0 68) 385 23 70

ogłasza III przetarg   nieograniczony  poniżej 60.000 EURO.
1. Przedmiot zamówienia:
Dostawa wyrobów pogrzebowych wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) kod: (36660000-5):

- trumny sosnowe
- trumny dębowe
- trumny dziecięce
- obudowy na grób
- krzyże
- skrzynki ekshumacyjne

1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
3)  Zamawiający  dopuszcza  możliwość  udzielenia  zamówienia  uzupełniającego  w  wysokości  nie  więcej  niż  20%  wartości
zamówienia podstawowego, zgodnie z przesłankami ujętymi  w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy PZP.

2. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.supekom.sulechow.pl/
3. Termin realizacji: od 1stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r.
4. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:
4.1. Wykonawca  musi  spełniać  warunki  zawarte  w art.  24 ust.  1 i 2 oraz  w art.  22  ust.  1  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  oraz

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
4.2. Spełnienie powyższych warunków podlegać będzie ocenie Zamawiającego dokonywanej metodą  1 - 0, tj. spełnia  - nie  spełnia,  w

oparciu  o  dokumenty,  oświadczenia  i inne  materiały  stanowiące  załączniki  do  oferty  przedłożonej  przez  Wykonawcę.  Oferta  nie
spełniająca wymogów otrzyma ocenę „nie spełnia” i zgodnie z art. 24 ust.1 p. 10 ustawy  PZP Wykonawca  zostanie  wykluczony  z
postępowania o udzielenie zamówienia.

5.  Oświadczenia  i  dokumenty,  jakie  Wykonawca  musi  dostarczyć  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu:
5.1. Oferta Wykonawcy.
5.2. Dane Wykonawcy.
5.3. Oświadczenie,  że Wykonawca  posiada  niezbędny  potencjał  finansowy,  techniczny  oraz  doświadczenie  niezbędne  do  realizacji

zamówienia oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 oraz, że
spełnia warunki określone w art. 22 ustawy PZP.

5.4. Zaakceptowany i wypełniony projekt umowy.
5.5. Aktualny odpis z właściwego  rejestru  lub  aktualne  zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  wystawiony

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (każda strona kserokopii podpisana za zgodność  z oryginałem
przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy).

5.6. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  potwierdzające,  że wykonawca  nie  zalega  z opłacaniem
składek na ubezpieczenie zdrowotne  i społeczne,  lub  że uzyskał  zgodę  na  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.7. Zaświadczenie  z urzędu  skarbowego  potwierdzające,  że  wykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat,  lub  że  uzyskał
zgodę  na  odroczenie  lub  rozłożenie  na  raty  zaległych  płatności  albo  zaświadczenie  o  wstrzymaniu  w całości  wykonania  decyzji
organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5.8. Umowę regulującą  współpracę  podmiotów  występujących  wspólnie  (dotyczy  w szczególności  umowy  spółki  cywilnej,  umowy
konsorcjum itp.).

5.9. Koncesję,  zezwolenie  lub  licencję  (jeżeli  ustawy  nakładają  obowiązek  posiadania  koncesji,  zezwolenia  lub  licencji  na  podjęcie
działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem).

6. Sposób uzyskania SIWZ:
W siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego „SuPeKom” Sp. z o.o., pok. 19 (II piętro). 
Strona internetowa jak w pkt. 2 niniejszego ogłoszenia.

7. Termin i miejsce składania ofert:
Ofertę należy złożyć w zamkniętych kopertach w siedzibie Zamawiającego, w pokoju 23 (sekretariat) w terminie  do  dnia  08.12.2006  r.
do godz. 9:00.

http://bip.supekom.sulechow.pl/


8. Wadium.
Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 

9. Data i miejsce otwarcia ofert:
Otwarcie  ofert  nastąpi   w dniu  08.12.2006 r. o  godz. 9:15 w  siedzibie Sulechowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
„SuPeKom” Sp. z o.o.  -  pokój  nr. 23 (Sala konferencyjna – II piętro).

10. Termin związania ofertą:
Oferent pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

11. Kryterium wyboru oferty – 100 % cena.

12. Dodatkowych informacji , z upoważnienia Zamawiającego udziela:  Justyna Knefel 
tel. (0 68) 385 24 07, wew. 49 w  godz. 8.00 – 15.00.

Prezes Zarządu
/-/ mgr inż. Marek Lelito

Sulechów, dnia 30.11.2006r.


