Załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie o zamówieniu na ,, złomowanie w drodze przetargu majątku ruchomego
znajdującego się w budynku byłych warsztatów szkolnych przy ul. Jagiellońskiej 61
w Warszawie”.
1.

Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół nr 40, ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa, tel. 22 619 45 40, faks 22 619
45 40, email: zs040@wp.pl

2.

Określenie trybu zamówienia:
Trybem zamówienia jest przetarg nieograniczony, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 j.t.
z późn. zm.).

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych
warunków zamówienia:
www.zs40.com.pl

4.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych:
1) Przedmiotem zamówienia jest ,,złomowanie maszyn i materiałów z terenu
warsztatów szkolnych”;
2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.

Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.

Termin wykonania zamówienia:
Od 3 lipca 2013 r. do 30 lipca 2013 r.

7.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków:
Zamówienie może wykonać podmiot spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 i nie
podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych, a w szczególności wykonawcy muszą złożyć:
1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie
do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają
wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej;
dokument nie może być wystawiony wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
o udzielenie zamówienia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w
postępowaniu zgodnie
z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych

8.

Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

9.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
lp.
kryterium oceny ofert
1 cena

znaczenie
100%

10. Miejsce i termin składania ofert:
1) miejsce składania ofert: Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego,
ul. Objazdowa 3, 03-771 Warszawa;
2) termin składania ofert: 2 lipca 2013r. do godziny 10:00;
3) miejsce otwarcia ofert: Zespół Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego, ul. Objazdowa
3, 03-771 Warszawa;
4) termin otwarcia ofert: 3 lipca 2013r. godz. 12:00
11. Termin związania ofertą:
Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert
i wynosi 30 dni.
12. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
13. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące
dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.
14. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja
elektroniczna:
Zamawiający nie zamierza dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem
aukcji elektronicznej.
15. Inne
Ogłoszenie zostało przekazane na portal internetowy prowadzony przez Prezesa Urzędu
Zamówień Publicznych dnia 19 czerwca 2013r.

