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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA DLA PRZYSTEPUJĄCYCH DO PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO NA:  

 

DOSTAWĘ SAMOCHODU  

9 – OSOBOWEGO, FABRYCZNIE NOWEGO, 

PRZEZNACZONEGO DO PRZEWOZU OSÓB 

NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
 

W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU 

NIEOGRANICZONEGO  - Art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych o ustalonej wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity – Dz. U. Nr 113 z 2010 

roku , poz. 759 z poźn.zm.) 

 

 

 

Więcbork, 17 luty 2012r 
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Nazwa:      Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza  

                   Wielofunkcyjna w Więcborku  

                    z Filią   w Małej Cerkwicy 

Adres :       89 – 410 Więcbork, Aleja 600-lecia 9 

NIP:           5040027315 

Tel:            (052) 389 54 55, fax (052) 389 54 55 

Adres strony internetowej:  www.poww-wiecbork.lo.pl 

 

 

2. NAZWA ZAMÓWIENIA 

DOSTAWA SAMOCHODU  

9 – OSOBOWEGO, FABRYCZNIE NOWEGO, PRZEZNACZONEGO  

DO PRZEWOZU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

 

3. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 

27 kwietnia 2012r 

 

4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa samochodu fabrycznie nowego przystosowanego do 

przewozu osób: kierowca + 8 osób o parametrach zgodnych  z załączonym Zestawieniem 

wymaganych parametrów techniczno-użytkowych   i  warunków gwarancji. 

Przedmiot zamówienia określają : 

 - Wspólny Słownik Zamówień (CPV):  34115200-8 pojazdy  silnikowe do transportu  mniej niż 

10 osób 

-  Formularz oferty (Zał.1) 

-  Warunki techniczne (Zestawienie wymaganych parametrów techniczno-użytkowych           

i  warunków gwarancji – Zał. 4) 

      -  Wzór umowy (Zał.5) 

 

 

Zatwierdzam : dyrektor POWW Beata Lida 

 

 

 

Wykonawcą może być osoba fizyczna , osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie 

posiadająca osobowości prawnej , która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego .  

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy występujący wspólnie . 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego . 

Wykonawcy , którzy ubiegają się w wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za wykonanie umowy .O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 

wykonawcy , których oferta odpowiada warunkom określonym w ustawie Prawo zamówień 

1. ZAMAWIAJĄCY 
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publicznych i spełnia wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia . 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.  

Wszystkie załączniki do niniejszej SIWZ stanowią jej integralną część.  

 

 

 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, KTÓRE MUSZĄ SPEŁNIAĆ 

WYKONAWCY ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH 

WARUNKÓW 

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy , którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu , o 

których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

  

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące 

warunki: 

1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania działalności lub czynności określonych w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia;  

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za 

spełniony jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o posiadaniu uprawnień; 

 

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, dysponują odpowiednim potencjałem technicznym 

oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za 

spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 

tym okresie, co najmniej 2 zamówienia, których przedmiotem była dostawa samochodu 

osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych; 
 

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o dobrej sytuacji ekonomicznej i 

finansowej; 
 

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 

ustawy; 

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: warunek zostanie uznany za 

spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu; 
 

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i 

oświadczeń załączonych do oferty. 

 

3. Wykonawca składa oświadczenie z art.36 ust.4 Prawo zamówień publicznych, jeżeli zamierza 

powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. 

 

4. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: 

a) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je 

nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona orzeczeniem sądu,  które uprawomocniło się 

w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania; 

b) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość  ogłoszono, z 

wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony 
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prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli 

poprzez likwidację majątku upadłego, 

c) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie 

społeczne lub zdrowotne; lub uzyskali przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, 

rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu;  

d) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione                          w 

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób 

wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo 

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo 

popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub 

przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,    

e) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z 

postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących 

pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, 

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału 

w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub 

przestępstwa skarbowego;  

f) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarząd prawomocnie skazano za przestępstwo 

popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko 

prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

g) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza 

prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie 

zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, 

przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych; a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej 

grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

h)   osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za 

przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo 

przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, 

przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne 

przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych; a także za przestępstwo 

skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;  

i)    podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie 

przepisów  o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;   

j) wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem 

prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami 

uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba, że udział tych wykonawców w 

postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurenci, przepisu nie stosuje się do wykonawców, 

którym udziela się zamówienia na podstawi art. 62 ust. 1 pkt lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2, 

k) wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacji mające wpływ na wynik prowadzonego 

postępowania, 

l) wykonawców, którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 
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Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o 

udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3 

ustawy. 

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 

 

5. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. 

 

 

6. INFORMACJE  O  OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ 

DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW 

UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

 

1.Dokumenty wymagane od Wykonawcy: 

 

1) oferta sporządzona według wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ; 

2) oświadczenie o spełnianiu warunków z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych             

- załącznik Nr 2 do SIWZ; 

3) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu – w trybie 

art. 24 ust. 1 – załącznik Nr 3  do SIWZ; 
4) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony 

nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób 

fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy; 

5) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

6) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia albo składania ofert; 

 

Dokumenty podmiotów zagranicznych 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, przedkłada: dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania potwierdzający, że: 

7) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

8) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo 

że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

9) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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10) jeżeli oferta  i  załączniki zostaną  podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy,   

należy dołączyć do oferty dokument obejmujący takie upoważnienie. 

 

11) Wszystkie zawarte w SIWZ załączniki od 1 – 5, wypełnione i podpisane przez Oferenta. 

 

Wyżej  wymienione  dokumenty  mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii 

potwierdzonych:  „Za zgodność z oryginałem” (każda ze stron)  przez osobę uprawnioną do 

podpisywania oferty, opatrzone datą, imienną pieczątką lub czytelnym podpisem. 
Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą wskazanych w  

specyfikacji oświadczeń lub dokumentów lub którzy nie złożą pełnomocnictw, albo którzy złożą 

wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy  lub którzy złożą wadliwe 

pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta 

Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne jest unieważnienie postępowania.  

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnienie przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań 

określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

Zamawiający może wezwać Wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień 

dotyczących oświadczeń lub dokumentów.  

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy 

ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu ocenia się łącznie w stosunku do wszystkich Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem, że żaden z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.  

Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona 

za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie 

wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania 

oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii 

dokumentów składanych wraz z ofertą.  

 

 

 

Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu według kryteriów: spełnia/ 

nie spełnia, na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń. 

            

 

7. OFERTA 

Ofertę stanowi wypełniony i podpisany przez wykonawcę druk FORMULARZ OFERTOWY – 

Zał. Nr 1 (formularz cenowy), z załączonymi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami oraz 

drukami sporządzonymi przez zamawiającego.  

 

 

8. FORMA DOKUMENTÓW 

Wymagane dokumenty należy przedstawić w formie oryginałów; aktualny odpis z właściwego 

rejestru  może być złożony w formie kserokopii. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być 

opatrzone klauzulą ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM i poświadczone za zgodność z oryginałem 

przez wykonawcę.  

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu 

wyłącznie wtedy , gdy złożona przez wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi 
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uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości , a zamawiający nie może sprawdzić jej 

prawdziwości w inny sposób. 

 

 

9. PODPISY 

Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą :  

- podpisać druk OFERTA,  

- podpisać załączniki,  

- podpisać w miejscach , w których wykonawca naniósł zmiany.  

W przypadku gdy wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone 

pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji 

wykonawcy.  

 

 

10. FORMA OFERTY 

Ofertę należy sporządzić w języku polskim , z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności .  

Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia .  

Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę . Zamawiający nie dopuszcza składania ofert 

częściowych oraz wariantowych .  

Wszystkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane . Brak numeracji lub pomyłki w 

numeracji nie skutkują odrzuceniem oferty .Ofertę należy złączyć w sposób uniemożliwiający 

wysunięcie którejkolwiek kartki .  

Informacje zawarte w ofercie , stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa , w rozumieniu przepisów 

ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – co do których wykonawca zastrzegł , nie później niż 

w terminie składania ofert , że nie mogą być udostępnione – muszą być oznaczone klauzulą : NIE 

UDOSTĘPNIAĆ – INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W 

ROZUMIENIU ART. 11 UST. 4 USTAWY O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 153 poz. 1503  

z późn. zm.) i załączone jako odrębna część , nie złączona z ofertą w sposób trwały . 

W przypadku załączenia do oferty innych materiałów niż wymagane przez zamawiającego  

 

 

( np. materiałów reklamowych , informacyjnych ) , powinny one stanowić odrębną część , nie 

złączoną z ofertą w sposób trwały .  

 

11. ADRESOWANIE OFERT 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie , oznaczonej nazwą i adresem wykonawcy i 

zaadresować następująco : 

 

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku  

z Filią w Małej Cerkwicy, Aleja 600-lecia 9, 89 – 410 Więcbork 

 

oraz opisać:             „Zakup samochodu  9 – osobowego, fabrycznie nowego,  

                                  przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych” 

 

Nazwa zamówienia: Dostawa  samochodu  9 – osobowego, fabrycznie nowego,  przeznaczonego do 

przewozu osób niepełnosprawnych 
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Opakowanie oferty należy oznaczyć napisem „Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert”.  

 

 Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę , pod warunkiem , że pisemne 

powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.  

 

 

 

 

 

12. INFORMACJA OSPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują 

pisemnie, mailem powwwiecbork@neostrada.pl lub faxem 052 389 54 55 

 

 

13. OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI W         

SPRAWACH MERYTORYCZNYCH I PROCEDURALNYCH 

Beata Lida – dyrektor POWW (kom.660669541) 

Ewa Tomasz – główny księgowy (052 389 54 55) 

 

 

14. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

 

 

15. WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE SIWZ 

Wykonawca może zwrócić się pisemnie do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający 

jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem 

terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do 

Zamawiającego nie później niż do końca dnia,  w którym upływa połowa wyznaczonego terminu 

składania ofert. Pisemna treść wyjaśnienia zostanie jednocześnie przekazana wszystkim 

wykonawcom, którzy pobrali w formie pisemnej SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania oraz 

opublikowana na stronie www.poww-wiecbork.lo.pl 

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający  może w każdym czasie, przed upływem 

terminu do składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonana w ten sposób modyfikacja 

zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim wykonawcom , którzy pobrali SIWZ w formie 

pisemnej oraz zamieści je na stronie www.poww-wiecbork.lo.pl i  będzie dla nich wiążąca. 

 

16. TERMIN ZWIĄZANIA Z OFERTĄ 

Wynosi 30 dni.  

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (tj. 02.03.2012r) 

 

 

17. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 

Oferty należy złożyć : 

w sekretariacie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej Wielofunkcyjnej w Więcborku  Filią w Małej 

Cerkwicy, Aleja 600-lecia 9 , pokój na 2, w godz. 7.00 -15.00 

Termin składania ofert upływa w dniu  02.03.2012 roku , o godz. 10
00

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego :   

mailto:powwwiecbork@neostrada.pl
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Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Wielofunkcyjna w Więcborku z Filią w Małej Cerkwicy, 

Aleja 600-lecia 9 , 02.03.2012r, godz.10
05

   pokój na 2.  

 

18. INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA OFERT 

Otwarcie ofert jest jawne .  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. Po otwarciu oferty zamawiający poda imię, nazwisko, nazwę firmy oraz 

adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu 

wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji, warunków płatności. 

W przypadku gdy wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający 

prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert.  

Zamawiający poprawi w ofercie: 

1) oczywiste omyłki pisarskie, 

2) oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych 

poprawek, 

3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 

nie powodujące istotnych zmian w treści ofert  niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, 

którego oferta została poprawiona. Rozliczenia pomiędzy zamawiającym a wykonawcą 

prowadzone będą w PLN. 

 

19. OPIS KRYTERIUM I SPOSOBU OCENY OFERT 

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego wagą:  

 

CENA – WAGA 100% 

 

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom zostaną przyznane punkty według następującego 

wzoru :  

 

                 Cena oferowana minimalna brutto  

CENA = ------------------------------------------------ x 100 % x 100pkt  

                 Cena badanej oferty brutto 

 

 

Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy , który otrzymał najwyższą ocenę punktową w 

świetle jedynego kryterium oceny ofert – ceny i którego oferta odpowiada zasadom określonym w 

ustawie Prawo zamówień publicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 

 

 

20. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 

Wykonawca oblicza cenę zgodnie z formularzem ofertowym:  wzór formularza cenowego oferty 

stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 

Upusty oferowane przez wykonawcę muszą być zawarte w cenie. 

 

 

21. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRNY PRAWNEJ 

Środki ochrony prawnej przewidziane w DZIALE VI Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tekst jednolity 

Dz.U. z 2010 roku  Nr 113 , poz. 759 ze zm. ) przysługują: 

 wykonawcom  i innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może 

doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. 
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22. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH PO WYBORZE OFERTY 

Zamawiający poinformuje wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza , o 

miejscu i terminie zawarcia umowy .  

Wykonawcy, którzy wzięli udział w postępowaniu otrzymają pisemne informacje o rozstrzygnięciu 

postępowania . 

Zamawiający poinformuje Wykonawców którzy złożyli oferty o :  

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i 

uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy i adresy Wykonawców którzy złożyli oferty wraz ze 

streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert, zawierającym punktację przyznaną 

Wykonawcom w przyjętym kryterium oceny ofert, 

- wykonawcach , których oferty zostały odrzucone , podając uzasadnienie faktyczne i prawne,  

- wykonawcach , którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podają 

uzasadnienie faktyczne i prawne . 

Zamawiający zamieści powyższe informacje na stronie internetowej www.poww-wiecbork.lo.pl  

oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie . 

     


