Załącznik nr 2
do Zarządzenia Prezesa Nr 11/2008 z dnia 01.08.2008 r.

Bogdanka dnia 14.05.2014 r.

WARUNKI PRZETARGU

I.
Przedmiot warunków udziału w postępowaniu.
Przedmiotem zamówienia w postępowaniu jest :
Zakup rur stalowych ze szwem preizolowanch bez sygnalizacji i elementów sieci wg zestawienia
w załączniku nr 1
Realizacja zamówienia do dnia 30.06.2014 r. (dostawa na plac budowy – Łęczna ul. Górnicza ).
II.
Wymagania techniczne.
Oferent winien dostarczyć materiały o niekwestionowanej jakości, określonej w załączonym
opisie przedmiotu zamówienia i odpowiadające wymogom wynikającym z obowiązujących
przepisów prawnych.
Wymagania techniczne dla rur stalowych preizolowanych (ogólne wg normy PN-EN 253), rury
muszą posiadać atest polskiego producenta:
– grubość ścianek rur:
rury dzxs 60,3x3,2 ze szwem ze stali P235GH
rury dzxs 76,1x3,2 ze szwem ze stali P235GH
rury dzxs 88,9x3,2 ze szwem ze stali P235GH
rury dzxs 114,3x3,6 ze szwem ze stali P235GH
rury dzxs 139,7x3,6 ze szwem ze stali P235GH
– współczynnik przewodzenia dla pianki zbadany przed starzeniem nie większy
niż 0,029 W/mK,
– płaszcz osłonowy z HDPE.
Dokumenty:
- deklaracja zgodności.
- DTR lub instrukcja stosowania,
- karta gwarancyjna,
- świadectwo jakości,
Oferta:
- nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych,
- w ofercie winny być załączone wzory dokumentów.

III.
Sposób składania oferty.
Oferta powinna być złożona w zalakowanych lub opieczętowanych kopertach w terminie
do 23.05.2014 r. godzina 12.00 w siedzibie Spółki opisanych w następujący sposób:

Nazwa firmy/pieczęć/aktualny telefon, fax, e-mail
Przetarg na dostawę elementów preizolowanych.
W skład oferty winny wchodzić :
 Odpis z KRS,
 Koszt realizacji zamówienia
 Oświadczenie, że koszt określony w ofercie może podlegać/nie podlega negocjacjom
w trakcie postępowania i nie ulegnie zmianie w czasie obowiązywania umowy.
 Termin (ilość dni od daty otrzymania faktury) i sposób płatności.
 Termin dostawy.
 Określenie czasu obowiązywania oferty od dnia jej złożenia.
 Warunki gwarancyjne.
 Oświadczenie Wykonawcy, że akceptuje warunki zawarte we wzorze umowy i przystępuje
do postępowania na warunkach opisanych w opisie przedmiotu zamówienia, w miejscu i
terminie wyznaczonym przez zamawiającego.
 Oświadczenie dostawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie
zadania.
Oferty po sprawdzeniu spełnienia wymogów formalnych poddane zostaną ocenie w oparciu
o kryterium cenowe.
IV.
Wymagania pozostałe.
1. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta, tj.:
a) osoby wchodzące w skład organu zarządzającego, wymienione w rejestrze handlowym
dla danego rodzaju osób prawnych,
b) właściciela firmy wymienionego w zaświadczeniu o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej (osoby fizyczne) lub wszystkich właścicieli (spółki cywilne),
c) osoby upoważnione przez w/w organy lub właścicieli,
d) wszystkie dokumenty i oświadczenia winny zostać złożone przez oferenta w formie
oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność przez osoby upoważnione do
reprezentowania oferenta zgodnie z zasadami reprezentacji
Uwaga:
Podpisy powinny być złożone w kolorze innym niż czarny.
2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, ewentualne dokumenty sporządzone w innym
języku wymagają załączeniu również ich tłumaczenia.
3. Oferta nie podlega zwrotowi.
4. Nie przewidujemy informowania wszystkich oferentów o wynikach postępowania, tylko
wybrany oferent umówiony zostanie na podpisanie umowy na realizację prac.
V.

Ramowy projekt umowy.

Projekt umowy w załączeniu, szczegóły i ewentualne drobne zmiany do uzgodnienia w trakcie
negocjacji.
VI.

Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, jak też zamknięcia przetargu
be z wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

