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Siemianowice Śląskie, dnia23 sierpnia 2OIIr.

oGŁosZENIE o ZAM0WIENIU
na zakup i dostawę ekogroszku dla II Liceum ogólnokształcącego im. Jana Matejki

w Siemianowicach Śląskich
1. Nazwa i adres zamawiającego:
II Liceum ogó|nokształcące im. Jana Matejki w Sięmianowicach ŚĘskich,
4I - lO4 Siemianowice Śląskie' ul. LęŚna l
woj. śląskie, tęI. 032 220 02 36, fax. 032 2Ż0 02 35
lvww.mateja.edu.pl

2. Określenie trybu zamówienia:
Przetargnieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie
art. 1 1 ust. 8 ustalvy Prawo zamówień publiczrych z dnia 29 .0l .2004r. (Dz. U. nr 19 , poz. l77 z poźn. zm.)

3. Adres strony internetowej' na której zamieszczona będzie SIWZ:
r,vww.matęja.edu.pl
SIWZ jest wydawana również, na podstawie pisemnego wniosku złoŻonego, w siedzibie zamawiającego -
sekretariat szkoły' lub wysyłana pocztą. Specyfi kacj a j est bezpłatna.

4. okreś|enie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia z podaniem informacji o możliwości
składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa: ekogroszku o uziarnieniu od 5 mm do 25 mm
o wartość kaloryczna ekogroszku nie mniejsza niż26 000kJkg
o zawartoŚć popiołu od4%odo l0%o

. zawartość siarki max do 0,6 7o

w ilości nie mniejszej 90 ton, w 9-ciu dostawach po około 10 ton
do kotłowni II Liceum ogólnokształcącego im. Jana Matejki w Siemianowicach Śląskich ul. LeŚna 1

na okres grzewczy 20lll20l2. W}zkonawca każdorazowo dostarcąv CeĘfikat Jakości ekogroszku.

Dostawa ekogroszku do Zamawiającego polega na zakupie ekogroszku u producenta, załadunku na Samochód,
transporcie i wyładunku na placu szkolnym.

Wspólny słownik zamówień CPV 09 1 l l2 l0 -5
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5. Termin wykonania zamówienia:
W ciągu 5 dni od złożenia zamówienia tęlęfonicznie lub faksem na kolejne dostawy:
w październlku 20l lr. - 2 dostawy
w listopadzie 2011r. - 2 dostawy
w grudniu 201h. - 2 dostawy
w sĘczniu 20l2r. _ 1 dostawa
w luĘm 20|2r. - l dostawa
w marcu 2012r. - 1 dostawa

ó. opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:

Niniejszy przetarg otwarĘ jest dla kazdego oferenta, który:

l .spełnia warunki okręślonę w art. 22 ust. l PZp.
2.nie podlega wykluczeniu Z postępowania na podstawie art.24 ust. l Pzp,
3.dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4.znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunków wedfug kryterium ''Spełnia'' lub ''nie spełnia'''



ocena warunków nastąpi na podstawie przedstawionych dokumentów:
1. oferta, wypełniona wg zalączonego do specyfikacji wzoru - załącznknr 1 do SIWZ.
2. CeĄfikat łub inny dokument potwierdzający, że ekogroszek będący przedmiotem zamówienia

odpowiada parametrom okreŚlonym w ust. II pkt. 2 SIWZ
oŚwiadczenie Wykonawcy w trybie art.22 ust' I oraz art.24 ustawy Prawo zamówień publicmych -
załącmik nr 2 do SlwZ.
Aktualny wypis z rejestru lub wypis z ewidencji potwierdzający' że profil działania oferęnta odpowiada
przedmiotowi zamówienia, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upĘwem terminu składania
ofert.
Aktualna informacja z Krajowego Rejestnr Kamego albo równoważmego zaświadczenia właściwego
organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art.24 ust.
l pkt 4 - 8 ustawy, wystawionych nie wczeŚniej niŻ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Aktualrra informacja z Krajowego Rejestru Kamego w zakresię okreŚlonym w art' 24 ust. 1 pkt.9
ustawy, wystawiona nie wczeŚniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofęrt.
Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy -załącznknr 3 do SIWZ'

7. Informacja na temat wadium: Nie wymaga się składania wadium.

8. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cęna l tony brutto - I00%

(formularz ofertowy - załącznk nr 1 do SIV/Z)

9. Miejsce i termin składania ofert W siedzibie zanawiĄącego - sekretariat szkoły
do 1 września20l1r. do godz. 1000

10. Miejsce i termin otwarcia ofert W siedzibie zamawiającego - sala nr 16

do 1 września20|1r. o godz. 1100

11. Termin związania ofertą - 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert

1 2. Pozostałe informacje:
Zamawiający'.

l. nie dopuszcza składania ofert częściowych,
2. nie przewiduj e zawarcia umowy ramowej,
3. nie wymaga składania wadium,
4. nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
5. nie przewiduj ę rozliczania się w walutach obcych,
6. nie przewiduje aukcji elekffonicznej,
7. nie przewiduje zwrofu kosztów udziału w postępowaniu,
8. tie zamierza ustanawiać dynamicznego Systemu zakupów.

13. ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych
w dniu 23 sierpnia 2011r.
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5.
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Dyrektor II Licęum ogólnokształcącego
im. Jana Matejki w Siemianowicach Sl.

KATAPVM SZI'/LEP.

Rozdzielnik:
1. strona internetowa szkoły
2. tablica ogłoszeń
3. ala
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