Szczecinek, dnia 21 stycznia 2016r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
- zamówienie sektorowe Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Szczecinku spółka z o.o.
w Szczecinku.
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony, zamówienie sektorowe.
Adres strony internetowej, na której umieszczono specyfikację istotnych warunków
zamówienia: www.pks.szczecinek.pl.
Przedmiot zamówienia: Sukcesywna dostawa w formie tankowania przez pracowników
Wykonawcy do autobusów będących własnością lub w użytkowaniu Zamawiającego 480.000
litrów (ON) spełniającego wymagania obowiązującej Polskiej Normy PN-EN 590.
Wadium: Zamawiający przewiduje obowiązek wniesienia wadium w wysokości 20 000 zł.
Termin wykonania zamówienia: od dnia 01 kwietnia 2016r. do 31 marca 2017r.
Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają
następujące warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności –
posiadają koncesję na obrót paliwami ciekłymi oraz prowadzą zarejestrowaną
działalność gospodarczą w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia oraz na okres
do dnia 31 marca 2017r.,
b) posiadania wiedzy i doświadczenia – wykażą się należytym wykonaniem lub
wykonywaniem w okresie trzech lat przed upływem terminu do składania ofert, co
najmniej dwóch dostaw w każdym roku o łącznej ilości co najmniej 150.000 litrów na
rzecz podmiotów, którzy tankowali na stacji paliw Wykonawcy w każdym roku olej
napędowy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
(proporcjonalnie w stosunku rocznym do wskazanych wyżej wartości paliwa),
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia – wykażą się posiadaniem ogólnie dostępnej stacji paliw,
objętej systemem monitoringu telewizji przemysłowej i zlokalizowanej na terenie
Miasta Szczecinek, posiadającej dystrybutory paliwa oraz umożliwiającej tankowanie
nie mniej niż dwóch pojazdów jednocześnie (w tym jednego pojazdu Zamawiającego)
od poniedziałku do soboty w godzinach od 700 do 2300 oraz w niedziele i święta
w godzinach od 1000 do 1800, a także wykażą się zatrudnianiem na stacji paliw co
najmniej 2 pracowników,
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej – wykażą się posiadaniem aktualnego
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę, co najmniej 100.000 złotych, oraz nie
podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia.
Kryterium oceny oferty:
a) Cena – 95%;
b) Odległość stacji paliw Wykonawcy od zajezdni autobusowej Zamawiającego – 5%.
Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Szczecinek 78-400 przy ulicy Cieślaka 6a
w Sekretariacie (I piętro pok. nr 12) do dnia 05 lutego 2016r. godz. 11.00.
Termin związania ofertą: 30 dni licząc od daty upływu składania ofert.
Sposób przekazywania oświadczeń, zawiadomień i informacji:
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą faksem
lub drogą elektroniczną, przy czym zawsze dopuszczalna jest forma pisemna.

