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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:182310-2016:TEXT:PL:HTML

Polska-Ostróda: Olej napędowy
2016/S 102-182310

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie
ul. Grunwaldzka 49
Punkt kontaktowy: Żegluga Ostródzko-Elbląska Sp. z o.o. w Ostródzie, ul. Grunwaldzka 49, pok. 05
Osoba do kontaktów: Marek Gołębiewski
14-100 Ostróda
POLSKA
Tel.:  +49 896464246
E-mail: m.golebiewski@zegluga.com.pl 
Faks:  +49 896464246
Adresy internetowe: 
Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.zegluga.com.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e)
punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Ogólne usługi publiczne

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Hurtowa dostawa paliw płynnych dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia
usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Stacja
paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 49.
Kod NUTS PL622

mailto:m.golebiewski@zegluga.com.pl
www.zegluga.com.pl
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II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
(DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
1. Przedmiotem zamówienia jest hurtowy zakup wraz z dostawą paliw płynnych do zbiorników stacji paliw
Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie w ilości:
— olej napędowy – 3 600 m³,
— benzyna bezołowiowa Pb 95 – 486 m³
— benzyna bezołowiowa Pb 98 – 36 m³.
2. Zamawiający informuje, że podane ilości są szacunkowe i zostały ustalone na podstawie dotychczasowego
zużycia, mogą jednak ulec obniżeniu lub zwiększeniu stosownie do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego,
jednakże o nie więcej niż 20 % wartości netto umowy.
3. Przedmiot zamówienia będzie odbierany przez Zamawiającego sukcesywnie, stosownie do jego potrzeb,
polegającym na dostawie hurtowej do zbiorników stacji paliw Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej w Ostródzie ul.
Grunwaldzka 49. Dostawy jednorazowe w ilościach: olej napędowy nie mniej niż 22.000 litrów, benzyna
bezołowiowa Pb 95 nie mniej niż 7000 litrów, benzyna bezołowiowa Pb 98 nie mniej niż 2000 litrów na
podstawie złożonych zamówień średnio 6 razy w miesiącu. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie
realizowana autocysterną z licznikiem na koszt Wykonawcy.
4. Wykonawca zobowiązany jest do zakładania plomb numerycznych do zabezpieczenia towaru po załadunku
w miejscu zalania cysterny. Paliwa mają posiadać właściwości fizyko-chemiczne zgodne z wymaganiami
jakościowymi określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla paliw ciekłych ( Dz.U 2008, Nr 221, poz.1441z późn. zm. ).
4. Paliwo musi posiadać aktualny atest/świadectwo jakości przy każdej dostawie.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
09134100, 09132100

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:
Wielkość zamówienia powyżej 209 000 EUR.

II.2.2) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
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III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Zamawiający żąda od Dostawców wniesienia wadium. Wadium za całość zamówienia wynosi:
65 600 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset złotych zero groszy ).
Wadium należy wnosić na konto Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej Sp. z o.o. w Ostródzie BANK MILLENNIUM 39
1160 2202 0000 0001 7623 7268
z zaznaczeniem na przekazie: „Wadium-hurtowa dostawa paliw płynnych dla Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej ”.
do 6.7.2016 r. do godz. 9:00. Celem potwierdzenia wpłacenia wadium należy zamieścić kopie dokumentu
wpłaty w ofercie.

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.1.4) Inne szczególne warunki

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.Warunki udziału w
postępowaniu:
Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia mogą ubiegać się Dostawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania.
Dla uznania, że wykonawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty:
a) oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- wzór
stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.
b) koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne),
W/w dokumenty podpisuje każdy Dostawca składający ofertę, a w przypadku Dostawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
Dostawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna) w polach nazwa i adres Dostawcy wpisują
dane wszystkich Dostawców występujących wspólnie
2. posiadania wiedzy i doświadczenia
Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek Zamawiający żąda by wykazał, iż wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje główne dostawy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem
ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane – co najmniej
2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość
przedmiotu zamówienia: 8 000 000 PLN brutto każda oraz załączenia dowodów, czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie (należy dołączyć przykładowo referencje) – załącznik nr 4 do SIWZ.
Potwierdzenia muszą być podpisane przez wykazanych odbiorców dostaw. W przypadku składania oferty przez
podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie wszyscy Dostawcy.
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty oryginału oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr
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2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać
łącznie wszyscy Dostawcy.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej
Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty opłaconej polisy na sumę
gwarancyjną 5.000.000 zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie
wszyscy Dostawcy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a
ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie podpisuje każdy Dostawca składający ofertę. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.
2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
2.1. Ocena spełniania w/w warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne dokonana zostanie
zgodnie z formułą ,,spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i
Oświadczeniach wyszczególnionych w pkt IX. 2.2. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać
jednoznacznie, iż w/w warunki udziału Dostawca spełnił. Niespełnianie chociażby jednego z w/w warunków
udziału skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z postępowania. Ofertę Dostawcy wykluczonego uznaje się
za odrzuconą.
2.3. Zamawiający wezwie Dostawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez
Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub którzy nie złożyli
pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa
w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym
terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Dostawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie
postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać
spełnianie przez Dostawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy
wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert..
2.4. Niezłożenie oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów
potwierdzających spełnianie tych warunków lub gdy złożone dokumenty zawierają błędy z zastrzeżeniem
postanowienia ust. 2 ppkt 2.3, skutkować będzie wykluczeniem Dostawcy z postępowania. O wykluczeniu
z postępowania o udzielenie zamówienia Dostawcy zostaną niezwłocznie zawiadomieni. Oferta Dostawcy
wykluczonego zostanie uznana za odrzuconą.
IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Dostawcy w celu potwierdzenia
spełniania warunków udziału w postępowaniu
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o czym mowa w pkt8, Dostawcy powinni
załączyć do oferty następujące dokumenty i oświadczenia:
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane przez Zamawiającego w celu spełniania przez Dostawcę warunków, o
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP:
a) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stosownie do treści art. 22 ust. 1 ustawy PZP
( na załączonym druku – załącznik nr 2 do SIWZ),
b) Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu
paliwami ciekłymi (zgodnie z ustawą Prawo energetyczne),
c) Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych
dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów co
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najmniej 2 dostaw odpowiadających swoim rodzajom przedmiotowi zamówienia o wartości nie mniejszej niż
wartość przedmiotu zamówienia (tj. 8 000 000 PLN) brutto każda oraz załączenia dowodów potwierdzających,
czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (należy dołączyć np. referencje) – załącznik nr 4 do
SIWZ.
d) opłaconej polisy na sumę gwarancyjną 5 000 000 PLN, a w przypadku jej braku innego dokumentu
potwierdzającego, że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Zamawiający żąda następujących dokumentów:
a) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a ustawy
PZP (na załączonym druku – załącznik nr 3 do SIWZ),
b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia
w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składnia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
c) Aktualnego zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Dostawca nie
zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
d) Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Dostawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,
odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego
organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
e) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy
PZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
f) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego
należy przedłożyć:
a) Oryginał świadectwa jakości oferowanego paliwa wydany nie wcześniej niż 2 tygodnie przed upływem
terminu składania ofert.
4. Inne dokumenty:
a) Wypełniony formularz oferty (na załączonym druku- załącznik nr 1 do SIWZ),
b) Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy na zewnątrz (jeżeli dotyczy),
c) Dowód wpłaty wadium,
5. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z 16 lutego 2007 r. o
ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r., poz. 184 z późn. zm.), Dostawca winien załączyć do
oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
PZP, a w przypadku braku przynależności do grupy kapitałowej, Dostawca składa oświadczenie, że nie należy
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do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP (w formularzu ofertowym zawarta jest
treść przedmiotowego oświadczenia).
Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z
oryginałem przez oferenta (kserokopie dokumentów może poświadczyć przedstawiciel oferenta upoważniony
do reprezentowania firmy na zewnątrz).
6. Dostawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Jeżeli Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast
dokumentów, o których mowa w Rozdziale IX punkt (2b, 2c, 2d, 2f) składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat i 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,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
d) odnośnie punktu (2e i 2g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego
miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP.
Dokumenty, o których mowa w ustępie 6 lit. a i c oraz lit. d powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert, natomiast dokumenty, o których mowa w ustępie 6 lit. b powinny być wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w
kraju, w którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów,
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione
do reprezentacji Dostawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w
którym Dostawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.
7. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej
W przypadku Dostawców występujących wspólnie warunki określone w pkt VIII punkt 1 ppkt 1 i 5 specyfikacji
istotnych warunków zamówienia musi spełniać każdy z Dostawców, warunki wskazane w punkcie VIII punkt
1 ppkt 2-4 mogą być spełnione łącznie. Odpowiednio wymagane jest złożenie dokumentów i oświadczeń
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentów potwierdzających
ustanowienie pełnomocnika Dostawców składających ofertę wspólną do reprezentowania ich w postępowaniu o
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Dla uznania, że Dostawca
spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty opłaconej polisy na sumę gwarancyjną 5.000.000
zł, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać łącznie
wszyscy Dostawcy.
5. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 2a
ustawy PZP, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
Oświadczenie podpisuje każdy Dostawca składający ofertę. W przypadku Dostawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie powyższy dokument podpisuje Pełnomocnik w imieniu całego konsorcjum.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne
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Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dla uznania, że Dostawca spełnia w/w warunek wymagane jest załączenie do oferty oryginału oświadczenia o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy PZP- wzór stanowi załącznik nr
2 do SIWZ. W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie w/w warunek mogą spełniać
łącznie wszyscy Dostawcy.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi

III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej
1. Cena oferty. Waga 95
2. Termin płatności. Waga 5

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
Nr sprawy: ZP/ZOE/01/2016

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.7.2016 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 6.7.2016 - 10:30
Miejscowość:
Ostróda.
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
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Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Komisja przetargowa oraz inne
upoważnione osoby.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 171
02-67 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587001
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Tel.:  +48 224587001
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Składanie odwołań

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.:  +48 224587001
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
25.5.2016

www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

