OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 54.790.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
Wydział IX KRS pod nr KRS 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych
tel. (0-63) 28-00-307
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:

„Dostawę materiałów elektrycznych na potrzeby PGKIM Sp. z o.o. w
Turku ”
1. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów elektrycznych na potrzeby
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Turku.
Pełny szczegółowy asortyment materiałów elektrycznych określony został w załączniku nr
5 do SWZ.
Wykonawca zobowiązuje się także do dostaw asortymentu innego niż określony w
załączniku nr 5 (o ile znajduje się w ofercie Wykonawcy) po stałym rabacie określonym w
ofercie.
Punkt handlowy Wykonawcy gdzie Zamawiający będzie dokonywał zakupów materiałów
elektrycznych musi być zlokalizowany na terenie miasta Turku.
2. Termin i miejsce złożenia oferty
Oferty należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o. w Turku, ul. Polna 4 w pokoju nr 20 (sekretariat) w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 01.06.2018 r. do godz. 1130 lub wysłać Zamawiającemu z odpowiednim
wyprzedzeniem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, tak aby oferta
wpłynęła do siedziby Zamawiającego w wymaganym terminie.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie PGKiM Sp. z o.o., ul. Polna 4, 62-700 Turek, pokój
nr 19 w dniu 01.06.2018 r. godz. 1200.
3. Okres wykonywania zamówienia

Umowa obowiązuje przez 12 miesięcy od dnia jej podpisania lub do wyczerpania kwoty
określonej w umowie, kwoty wynikającej z postępowania przetargowego.
4.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na wykonanie zamówienia,
stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania.

5. Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
w zakresie przedmiotu postępowania:
Włodzimierz Rusek – tel. (063) 28 00 340, od poniedziałku do piątku w godz. 1200 do
1400
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 1200 do
1400
6. Wymagania dotyczące wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
7. Termin związania wykonawcy ofertą:
30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Informacje o dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia
spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Wzór formularza ofertowego.
2. Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o niewykluczeniu z
postępowania.
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
5. Oświadczenie dotyczące punktu handlowego Wykonawcy.
9. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub
pobrać ze strony internetowej Spółki www.pgkim-turek.pl menu tematyczne przetargi.

