OGŁOSZENIE:
na dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej
Data: 13 listopad 2009 R.
Dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla basenów: krytego i
odkrytego przy ul. Legionów 145 w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w CzechowicachDziedzicach
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony;
Treść: OGŁOSZENIE, SIWZ
1. ZAMAWIAJĄCY:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Czechowice-Dziedzice, ul. Legionów 145
NIP: 652-15-88-720
REGON 001363992
Tel/Fax: (032) 2152706
Internet: www.mosir.czechowice-dziedzice.pl / e-mail: mosir@czechowice-dziedzice.pl
2. PRACOWNIK UPRAWNIONY DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI:
Adam Leśnik – dyrektor MOSiR
TEL. (032) 2152706 KOM. 691078661
Stanisław Zagól – kierownik basenów Tel. (032) 720 2001
3. ZAMAWIAJĄCY OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA:
dostawę środków chemicznych do uzdatniania wody basenowej dla basenów: krytej
pływalni
i otwartego kąpieliska przy ul. Legionów 145, w Miejskim Ośrodku Sportu
i Rekreacji
w Czechowicach-Dziedzicach.
WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV:
 24.00.00.00-4 Chemikalia, produkty chemiczne i włókna gotowe
 24.96.20.00-5 Chemikalia do uzdatniania wody
4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA
01.01.2010 – 31.12.2010 r.
5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
30 dni od terminu złożenia ofert
6. POSTANOWIENIA
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
1) Część pierwsza – dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla Krytej
pływalni „WODNIK”
2) Część druga - dostawa środków chemicznych do uzdatniania wody dla Kąpieliska
otwartego
Zamawiający nie przewiduje możliwości zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
7. KRYTERIA WYBORU OFERTY I ICH ZNACZENIE
Przedmiotem oceny oferty będą następujące kryteria:
1. Cena - 100 %.
8. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA :
· Formularz jest bezpłatny,
· Formularz można odebrać osobiście w siedzibie Zamawiającego,

· Formularz może zostać przesłany pocztą na wniosek oferenta za zaliczeniem pocztowym,
· Formularz znajduje się na stronie www.mosir.czechowice-dziedzice.pl
9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OCENA SPEŁNIANIA TYCH
WARUNKÓW w przetargu mogą wziąć udział wykonawcy:
O udzielenie zamówienia, określonego w niniejszej specyfikacji mogą ubiegać się
Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz.177 z póź.
zmianami).
b) spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 ustawy prawo zamówień
publicznych:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, je-żeli ustawy
nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie za-mówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia”.

c) wyrażą zgodę na termin płatności 14 dni od dnia dostarczenia faktury do
Zamawiającego
d) spełniają inne warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz
złożą wymagane dokumenty.
e) złożą potwierdzenia spełniania powyższych warunków - oświadczenia
Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana
zgodnie formułą "spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach
i oświadczeniach wyszczególnionych w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie chociażby
jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.
10. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Legionów 145
43-502 Czechowice-Dziedzice - sekretariat
TERMIN – do 10.12.2009 r. godz. 10.00
11. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT :
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI ul. Legionów 145
43-502 Czechowice-Dziedzice
TERMIN OTWARCIA – 10.12.2009 r. godz. 10.15

Zatwierdzam:
DYREKTOR MOSIR

……………………………………………………………

Czechowice-Dziedzice, dnia 13.11.2009 r.

