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Ogtoszenie o zam6wieniu _ ustugi komunalne

Kieszonkowe dzieci
Podstawa prawna:
Dyrektywa Zlt4l25 I UE

lglgja t: podmiot zamawiaj_4Ey

l.l) Nazwisko i adresy
oficjarna nazwa: Miejskie przedsiqbiorstwo Komunikacyjne ,,swidnica,,sp. z ooAdres pocztowy: ul. tn2ynierska 6
Miasto: Swidnica
Kod NUTS: plsl 7 Watbrzyski
Kod pocztowy: 5g_l 00
Kraj: polska

E-mail : sekretariat@mpk.swidnica. pl
Telefon: +48 74851 gt 00 I + 48 793980349
Faks: +48 746604590 I + 48 7485t8103
Adres internetowy (y):
Gt6wny adres: https: / /www.mpk.swidnica.pl

1.3) Komunikacja
Nieograniczony, pelny, bezpoSredni dostqp do dokument6w zamowienia mo2nauzyska( bezplatnie pod adresem : https://www.mpk.swidnica.pr
Dodatkowe informacje mozna uzyska( pod powy2szym adresem
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzialu w posrqpowaniu nale2y skladai wpostaci erektronicznej na adres: https : / /miniportar.uzp.gov.pr
oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu nale2y przesytac napowy2szy adres

1.6) Ct6wna aktywnoSi
Miejska kolej, tramwaj, trolejbus lub autobus

lg[gja ll: Przedmiot

ll.l) Zakres zam6wienia

ll.1 .l ) Tytut:
Dostawa oleju napqdowego wraz z transportem
Numerreferencyjny: I /ON l2O2t

ll.l.2) Gl6wny kod CpV
09t 34100 Otej napqdowy

ll.t .3) typ kontraktu
Kieszonkowe dzieci

ll.l.4) Kr6tki opis:
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sukcesywna dostawa oleju napqdowego wraz ztransportem ilosci 2200 metr6wsze6ciennych w okresie 24. pariwo standardy jakoSciowe zgodnie z porsk4 Normq pN_
EN 590.

ll.l .5) Szacunkowa calkowita warto6i
ll.l.6) lnformacje o partiach

To zamowienie podzielone jest na czqsci: nie
il.z) opis

1t.2.3) Miejsce wykonania
Kod NUTS: PL5t 7 Walbrzyski
Cl6wne miejsce lub miejsce jwiadczenia uslug:
POLSKA, 58-l0O Swidnica, ul. ln2ynierska 6.

ll.Z.4) Opis zam6wienia:
sukcesywna dostawa oleju napqdowego wraz ztransportem w ilo6ci 2200
sze6ciennych w okresie 24 miesiqcy. Paliwo standardy jakosciowe zgodnie z polsk4
Norm4 pN_EN 590.

11.2.5) Kryteria nagradzania
Kryteria poni2ej
Cena f

il.2.6) przewidywana warto6i
ll'2'7) czas trwania zam6wienia, umowa ramowa lub dynamiczny system zakup6w

Okres w miesi4cach: 24
Niniejsza umowa podlega przedtu2eniu: nie

ll.2.l0) lnformacje o wariantach
Dopuszczalne bqd4 warianty: nie

tl.2.t l) lnformacje o opcjach
Opcje: nie

ll.2.l3) lnformacje o funduszach Unii Europejskiej
Zam6wienie dotyczy projektu I programu finansowanego ze (rodkow Unii
Europejskiej: nie

ll.2.t 4) Dodatkowe i nformacje

Sekcj

lll.l ) Warunki uczestnictwa

lll'l 'l) Zdolnoii do wykonywania dziatalno6ci zawodowej, w tym wymagania zwi4zane zwpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Lista i kr6tki opis warunk6w:
Zgodnie z SIWZ

lll.l .2) Sytuacja ekonomiczno-finansowa
Lisra i kr6tki opis kryteri6w wyboru:
Zgodnie z SIWZ

lll.l.3) Zdolno6( techniczna i zawodowa
Lisra i kr6tki opis kryteri6w wyboru:
Zgodnie z S|WZ

lll.l.6) Wymagane wadium i gwarancje:
Wadium: 170 000,00 zl (stownie: sto siedemdziesiEt tysiecy zlotych 00/100)

lgkcja lV: Procedura

lV.l ) Opis

lV.l.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

lV.l.3) lnformacje o umowie ramowej lub dynamicznym systemie zakup6w
lV.l.8) lnformacje na temat Porozumienia w sprawie zamowien rz4dowych (CpA)
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rv.2.2) Termin sktadania ofert rub wnioskow o dopuszczenie do udziatuData: 13.01.202t
Czas lokalny: I l:00

lv'2'3) Przewidywana data wyslania zaproszendo skradania ofert rub do udziaruwybranym kandydatom
lv'2'4) 

i:i][,:w 
kt6rvch mozna skladai ofertv rub wnioski o dopuszczenie do udziaru:

rv'2'6) Minimarny okres, w ktorym oferent bqdzie zwi4zanyofert4
Okres w miesiqcach: 2 (od ustalonej a",y rt+"arnia ofert)

lV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Dara: I 3.01 .202.l
Czas lokalny: I I :l 5
M iejsce:
Miejskie przedsiqbiorstwo Komunikacyjne ,,swidnica,,sp. z oo, poLSKA, 5g_r 0oSwidnica, ul. tnzynierska 6

SCkcja Vt: tnformacje uzu p_qt1iaj-qce

Vl.l) lnformacje o nawrocie
To jest powtarzaj4ce sig zamowienie: tak
Szacowany czas publikacji kolejnych ogloszeri:
Lisropad 2023

Vl.3) Dodatkowe informacje ..

Vl.4) procedury przegl4du

Vl.4.t ) przejrzyj trei(
Oficjalna nazwa: Urz4d Zam6wien publicznych
Adres pocztowy: ul. postgpu t Za
Miasto: Warszawa
Kod pocztov,ty: 02_676
Kraj: polska

Telefon: +48 224587801
Faks: +49 224597700
Ad res internetowy: www.uzp.gov. pl

Vl.4.3) procedura przegladu
Dokradne informacje na temat termin6w skladania odwora6:
Zgodnie z S|WZ.

vl'4'4) Zrodlo' w ktorym mo2na uzyskai informacje na temat procedury odworawczejOficjalna nazwa: lJrz4d Zam6wien eublicznych
Adres pocztowy: ul. postqpu l7a
Miasto: Warszawa
Kod pocztowy: 02_676
Kraj: polska

Telefon: + 4g 2245g7 gO.l

Faks: +48 224Sg77OO
Adres internetowy: www.uzp.gov. pl

Vl.5) Data wyslania niniejszego ogfoszenia:
08.12.2020
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