OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o. o., 66-620 Gubin ul. Śląska 36
ogłasza postępowanie w oparciu o wewnętrzny regulamin udzielania zamówień w ramach
działalności sektorowej.

Dostawa materiałów do budowy sieci wodociągowej

1)

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Spółka z o. o.
66-620 Gubin, ul. Śląska 36,
tel. 68 455 82 82,
NIP: 9261000423; Regon: 970361280
www.pumgubin.pl

e-

mail: swz@pumgubin.pl
2)

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego prowadzonego w oparciu
o wewnętrzny Regulamin udzielania zamówień w ramach działalności sektorowej.
Podstawą prawną wyłączenia niniejszego postępowania ze stosowania ustawy Prawo
zamówień publicznych jest art. 2 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 5 ust. 4 pkt. 1 lit. b).

3)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i rozładunkiem materiałów do
budowy sieci wodociągowej.
Szczegółowy wykaz materiałów zawiera załącznik nr 2 do SWZ – Formularz cenowy.

4)

Termin realizacji zamówienia:
14 dni od dnia podpisania umowy.

5)

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
zasadach określonych w Rozdziale V SWZ.

6)

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

7)

Jedynym kryterium oceny ofert za realizację poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia
obejmującego dostawę materiałów wynikających z formularzy cenowych–załączniki jest cena
– 100%.

8)

Ofertę należy przesłać na adres Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Spółka z o. o. ul. Śląska 36,
66-620 Gubin lub złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego (Sekretariat) od poniedziałku do
piątku w godz. 7.00-15.00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.07.2022 r. godz. 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 05.07.2022 r. godz. 11:00.

9)

Okres związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do 03.08.2022.

10)

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
-od strony merytorycznej: Eugeniusz Burda, tel. 68 455 82 79,
-od strony formalnej: Malwina Jędrzejek, tel. 68 455 82 70

11)

Specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej
Zamawiającego www.pumgubin.pl

Gubin, dnia 27.06.2022 r.

