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Numer og oszenia: 193985 - 2009; data zamieszczenia: 02.11.2009

OG OSZENIE O ZAMÓWIENIU - us ugi

Zamieszczanie og oszenia: obowi zkowe.

Og oszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urz d Miejski w I owej , ul. eromskiego 27, 68-120 I owa, woj. lubuskie, tel. 0-68 368 14 00, faks

0-68 368 14 01.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.ilowa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Administracja samorz dowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE LENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego: Dowo enie dzieci do szkó  na terenie gminy I owa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us ugi.

II.1.3) Okre lenie przedmiotu oraz wielko ci lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dowozu

dzieci do szkó  na terenie gminy I owa. Warunki dowozu dzieci: - zapewnienie dwóch autobusów o liczbie miejsc siedz cych co

najmniej 42 miejsca ka dy i jednego autobusu o liczbie miejsc siedz cych co najmniej 22 miejsca, - dojazd do miejsca

wiadczenia us ugi przewozu odbywa  si  b dzie na koszt Wykonawcy, - redni miesi czny przebieg dwóch autobusów

wi kszych ok. 5.000 km i autobusu mniejszego ok. 1.800 km, - dowo enie odbywa  si  b dzie wg harmonogramu

opracowanego przez Dyrektora Gimnazjum w I owej, - autobusy mog  by  dodatkowo wykorzystywane wg stawki nie

przekraczaj cej stawki jak za przewozy szkolne, jako autokary wycieczkowe po uzgodnieniu z poszczególnymi dyrektorami

szkó  i przedszkola..

II.1.4) Wspólny S ownik Zamówie  (CPV): 60.11.20.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza si  z enie oferty cz ciowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza si  z enie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje si  udzielenie zamówie  uzupe niaj cych: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpocz cie: 01.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZ CE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiaj cy da wniesienia wadium w wysoko ci 5.000 z .

III.2) WARUNKI UDZIA U

Opis warunków udzia u w post powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spe niania tych warunków:

1. S  uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym. 2. Posiadaj  uprawnienia do wykonywania czynno ci
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zwi zanych z wykonywaniem zamówienia. 3. Dysponuj  potencja em technicznym i ekonomicznym niezb dnym do

wykonania zamówienia. 4. Dysponuj  pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia. 5. Posiadaj  sytuacj

finansow  i ekonomiczn  gwarantuj  wykonanie zamówienia. 6. Nie podlegaj  wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych ( Dz. U. Nr 19 z dnia 09 lutego 2004 r., poz. 177 ).

Informacja o o wiadczeniach i dokumentach, jakie maj  dostarczy  wykonawcy w celu potwierdzenia

spe niania warunków udzia u w post powaniu: W przetargu mog  bra  udzia  wykonawcy, którzy z  wymagane

wiadczenia i dokumenty: · aktualny odpis z w ciwego rejestru albo aktualnego za wiadczenia o wpisie do

ewidencji dzia alno ci gospodarczej, je eli odr bne przepisy wymagaj  wpisu do rejestru lub zg oszenia do ewidencji

dzia alno ci gospodarczej - wystawiony nie wcze niej ni  6 miesi cy przed up ywem terminu sk adania ofert, ·

wiadczenie, i  wykonaj  zamówienie wy cznie si ami w asnymi - nie dopuszcza si  podzlecania przedmiotu

zamówienia podwykonawcom, · o wiadczenie, i  nie podlegaj  wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy

Prawo zamówie  publicznych. · aktualne za wiadczenia w ciwego naczelnika Urz du Skarbowego oraz w ciwego

oddzia u Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo ecznego potwierdzaj cych

odpowiednio, e wykonawca nie zalega z op acaniem podatków, op at oraz sk adek na ubezpieczenie zdrowotne lub

spo eczne - wystawione nie wcze niej ni  3 miesi ce przed up ywem terminu sk adania ofert, · zaakceptowany projekt

umowy lub o wiadczenie o akceptacji warunków umowy..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni sza cena.

IV.2.2) Wykorzystana b dzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dost pna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ilowa.pl.

Specyfikacj  istotnych warunków zamówienia mo na uzyska  pod adresem: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul.

eromskiego 25.

IV.3.4) Termin sk adania wniosków o dopuszczenie do udzia u w post powaniu lub ofert: 12.11.2009 godzina 12:00,

miejsce: Urz d Miejski w I owej, 68-120 I owa, ul. eromskiego 27, pok. 14 (Sekretariat Urz du).

IV.3.5) Termin zwi zania ofert : okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk adania ofert).
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