Szczecinek, dnia 12 czerwca 2015r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółka z o.o.
w Szczecinku.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony sektorowy.
Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia: www.pks.szczecinek.pl.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest leasing finansowy nowego autobusu turystycznego
wysokopokładowego, przeznaczonego dla minimum 49 pasażerów plus jeden kierowca i plus
jedna osoba obsługi, spełniającego normy emisji spalin EURO 6.
Wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 10 000 zł
(dziesięć tysięcy złotych).
Termin wykonania zamówienia:
1) Ustala się termin realizacji zamówienia (dostawy, odbioru) przedmiotu leasingu do 14 dni
od momentu podpisania umowy, na podstawie Protokołu zdawczo-odbiorczego nowego
autobusu turystycznego – Załącznik nr 5 do SIWZ.
2) Sprawdzenie zgodności z SIWZ nastąpi na podstawie przedłożonej przez Wykonawcę,
wraz z ofertą przetargową, Specyfikacji technicznej nowego autobusu turystycznego Załącznik Nr 3b do SIWZ.
3) W przypadku stwierdzonych braków lub zgłaszanych uwag (niezgodności z SIWZ)
podczas otwarcia ofert Wykonawca ma do 7 dni roboczych na ich uzupełnienie lub
usunięcie.
4) Wybór Wykonawcy stanowi podstawę do uruchomienia procesu zawarcia umowy
leasingowej, a następnie rejestracji i ubezpieczenia pojazdu.
5) Dostawa/odbiór przez Zamawiającego nowego autobusu turystycznego stanowiącego
przedmiot leasingu wraz z nieodpłatnym przeszkoleniem z obsługi pojazdów nastąpi
w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy leasingu i po rejestracji pojazdów.
Ubezpieczenia OC, AC, NW będą w gestii Wykonawcy na koszt Zamawiającego.
6) Dostawa/odbiór przez Zamawiającego i Wykonawcę może być realizowana od
poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 15.00 Zamawiający dopuszcza możliwość
realizacji dostawy w innych dniach i godzinach, po wcześniejszym jego powiadomieniu
i uzgodnieniu terminów pomiędzy stronami.
7) Zamawiający dopuszcza możliwość odbiór autobusu w miejscu wskazanym przez
Wykonawcę na terytorium kraju.
8) Termin wykonania niniejszego zamówienia (okres leasingu) wynosi 60 miesięcy.

Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki:
1. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności,
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – posiadają
zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu
zamówienia;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykażą się należytym wykonaniem
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu do składania ofert co najmniej dwóch
umów leasingu finansowego lub operacyjny środków transportowych o łącznej
wartości nie mniejszej niż 50 % wartości złożonej oferty, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy – w tym okresie (proporcjonalnie w stosunku rocznym do
wskazanych wyżej ilości umów leasingu z zaokrąglonym dniem w górę do pełnej
liczby);
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – wykażą funkcjonowanie dla danej marki na terenie Polski
minimum 5 stacji obsługi serwisowej oraz możliwość korzystania z serwisów
Producenta w okresie gwarancji na ternie Europy (Włoch, Austrii, Niemiec, Francji
oraz Hiszpanii);
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia - posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co
najmniej 500.000,00 złotych;
5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia –
nie spełnia, w oparciu o złożone dokumenty i oświadczenia.
Kryterium oceny oferty:
Oferty zostaną ocenione z zastosowaniem matematycznych obliczeń, za pomocą systemu
punktowego, zgodnie z poniższymi kryteriami: cena – 70% i warunki finansowe – 30%.
Miejsce i termin składania ofert: ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:
Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółka z o.o. w Szczecinku
78-400 ul. Cieślaka 6a, do dnia 23.06.2015r. godz. 11.00.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.
Sposób przekazywania oświadczeń, zawiadomień i informacji: za wyjątkiem oferty, która
powinna być przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej, wszelkie oświadczenia,
wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem lub drogą elektroniczną,
przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

