Nr sprawy:

Wrocław, dnia

21/ KDŹW /DCZP/2013

16 .10.2013r.

OGŁOSZENIE
Zamówienie nie podlegające ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, 984, 1047 – tekst jednolity) – wartość
zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14 000,00 EURO
(art.4 pkt. 8 ustawy Pzp)
na
konserwację i obowiązkowy comiesięczny przegląd dźwigu towarowego typu CIBES
A 5000 zlokalizowanego w budynku „M” na terenie „Dolnośląskiego Centrum
Zdrowia Psychicznego” sp. z o.o.
ZAMAWIAJĄCY :
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.,
ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław,
tel. 71/77 66 200 lub 71/77 66 212
fax.519 134 307 lub 71/77 66 200
e-mail: sekretariat@dczp.wroclaw.pl
www.dczp.wroclaw.pl
OGŁOSZENIE ZOSTAŁO ZAMIESZCZONE na :
1. stronie internetowej Zamawiającego,
2. tablicy informacyjnej w siedzibie Zamawiającego.
3. wysłano zaproszenie/Zapytanie ofertowe do wybranych losowo potencjalnych
wykonawców.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest konserwacja i obowiązkowy comiesięczny
przegląd dźwigu towarowego typu CIBES A 5000 zlokalizowanego w
budynku „M” na terenie „Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Psychicznego”
sp. z o.o.
2. Szczegółowy zakres obowiązków stron został ujęty w projekcie umowy
stanowiącym załączniki nr 3 do Zapytania Ofertowego.
SPOSÓB UZYSKANIA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:
Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami można uzyskać na stronie internetowej:
www.dczp.wroclaw.pl, a na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego w Dziale
Organizacji, Logistyki i Zamówień Publicznych w godz. od 8.00 do 14.00.
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH
NIE DOPUSZCZA SIĘ SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH
ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
od 03.11.2013 do 30.11.2014r.
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania przedmiotu zamówienia,
2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi
do wykonania przedmiotu zamówienia,
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację
przedmiotu zamówienia ,
2.
nie podlegają wykluczeniu z niniejszego postępowania z powodu:
1) zalegania z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu;
2) w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ
zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje
zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego.
Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony na podstawie
złożonego oświadczenia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania
ofertowego.

KRYTERIA OCENY OFERT
Cena - 100 %
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
„Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego” sp. z o. o.
ul. Wybrzeże J. C - Korzeniowskiego 18, 50-226 Wrocław
Budynek „G”, Sekretariat
do 23.10.2013r., do godz.10:00
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
30 dni od terminu ostatecznego otwarcia ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym
terminie bez podania przyczyny.

