
 Ogłoszenie o zamówieniu 

1.  Nazwa i adres Zamawiającego. 
Gmina Strzelce Opolskie; pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie; 
tel. (77) 404-93-00 do 06 faks: 461-44-22. 

2.  Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony (dział II, rozdz. 3 oddz. 1 ustawy PZP). 

3.  Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ: http://bip.strzelceopolskie.pl/. 

4.  Nazwa nadana zamówieniu: Zakup zamiatarki chodnikowo-ulicznej 

5.  Znak sprawy: ZP.271.1.3.2017 

6.  Określenie przedmiotu zamówienia oraz wielkość lub zakres zamówienia. 
Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą zamiatarki chodnikowo-ulicznej, wykonanej w systemie wymiennym na posypywarkę, pług klinowy 
odśnieżny oraz szczotkę walcową do śniegu. 
Zakres zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej zamiatarki chodnikowo-ulicznej, wyprodukowanego w 2016 lub 2017 roku, wykonanej w systemie 
wymiennym na posypywarkę, pług klinowy odśnieżny oraz szczotkę walcową do śniegu. 

7.  Informacja o możliwości złożenie oferty częściowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty częściowej. 

8.  Informacja o możliwości lub wymogu złożenia oferty wariantowej: nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty wariantowej. 

9.  Termin wykonania zamówienia: 49 dni licząc od dnia podpisania umowy 

10.  Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia. 

• sytuacji ekonomicznej lub finansowej; 

• zdolności technicznej lub zawodowej. 
Warunki udziału w postępowaniu 
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. 
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.. 
Zdolność techniczna lub zawodowa. 
Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoży oświadczenie, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację 
zamówienia.. 
Wykluczenie wykonawcy. 
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 
pkt 12 – 23 ustawy PZP. 

11.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP: 

Nie dotyczy 
Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o 
których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP: 

Nie dotyczy 

12.  Informacje na temat wadium: 8 000 zł. 

13.  Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Cena 60 %, okres gwarancji 15 %, Termin dostawy 10 %, Rok produkcji 5 %, Certyfikat PM 10 10 % 

14.  Termin składania ofert, adres, na który oferty muszą zostać wysłane, oraz język lub języki, w jakich muszą one być sporządzone. 
Oferty można składać w Urzędzie Miejskim (47-100 Strzelce Opolskie; Plac Myśliwca 1), w terminie do dnia 16 marca 2017 r. do godziny 830  
Oferta musi być sporządzona w języku polskim 

15.  Termin związania ofertą 30 dni 

16.  Informację o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej. 

17.  Informację o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje: 
nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 

18.  Informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie 
prowadzona aukcja elektroniczna: nie przewiduje się. 

19.  Informacja o przewidywanych zamów. uzupełniających : nie przewiduje się udzielania zamówień uzupełniających. 

20.  Informację o dniu jego zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu: 2017-03-08. 

 Burmistrz Strzelec Opolskich 

Tadeusz Goc 
 


