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Ogłoszenie o wszczęciu postępowania  

 

1. Dom Pomocy Społecznej  

    w KrzyŜanowicach 217 

    27-100 IłŜa 

    woj. mazowieckie 

Osoba upowaŜniona do kontaktu                                tel./ fax 
Postuła Szymon                                                          048 616 37 46 
e-mal: dpomocy@kki.pl 
www.dompomocy.kki.pl  
            
2. Rodzaj zamówienia: dostawa 
 
3. Tryb postępowania:  Postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego jest prowadzone na podstawie 
przepisów ustawy z dn. 29 stycznia 2004 . Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2007r. ,Nr 82. poz. 560 z 
późn. zm. ) zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość nie przekracza kwoty 
określonej w przepisach  wydanych na podstawie art. 11 ust 8(Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dn. 
19.12.2007r.) na podstawie art. 39 ustawy Pzp. ze zm. 
 
4. Określenie przedmiotu zamówienia:  Dostawa energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia 
zewnętrznego na terenie Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach, a takŜe na potrzeby budynków 
mieszkalnych i budynków związanych z infrastrukturą naszego Domu. 
 Zakres zamówienia obejmuje: 
4.1 Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Domu Pomocy Społecznej i dostawa jej do wszystkich budynków 
związanych z infrastrukturą naszego domu , opomiarowany  jednym punktem pomiarowym. 
4.2Dystrybucja energii elektrycznej  do Domu Pomocy Społecznej 
 
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, 
- Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych, 

5. Kryterium      wyboru       oferty      najkorzystniejszej      będzie      cena      oferty      brutto 
– 100%. 

Oferta najtańsza spośród ofert nie odrzuconych otrzyma 100 punktów. Pozostałe proporcjonalnie mniej, 
według wzoru: 

(Cn / Cof.b. x 100) x 100% = ilość punktów 
gdzie: 
Cn – najniŜsza cena spośród ofert nie drzuconych, 
Cof.b. – cena oferty badanej nie odrzuconej, 100 – 
wskaźnik stały,  
100% – procentowe znaczenie kryterium ceny. 

 
6. Warunki udziału w postępowaniu. 
O zamówienie publiczne mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają niŜej podane warunki: 
6.1 spełnią warunki określone w art.22 oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania o zamówienie  publiczne 
art.24  zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych( Dz.U. z 2007r. Nr 223, 
poz. 1655 oraz Dz. U. z 2008 r. nr 171, poz.1058, ze zm.), 
 
Składając  ofertę  w postępowaniu  zamówienie publiczne prowadzonym  w trybie przetargu niograniczonego, 
którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 na: 
„Dostawę energii elektrycznej i jej dystrybucja do Domu Pomocy Społecznej w KrzyŜanowicach”    
Oświadczamy, iŜ: 

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŜeli ustawy nakładają 
obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiają pisemne zobowiązanie  innych podmiotów do 
udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia. 

 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
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   4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania  o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 i 2 
ustawy 

 a)  w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania nie wyrządziliśmy szkody  nie 
wykonując zamówienia lub wykonując  je nienaleŜycie, a szkoda ta nie został dobrowolnie  naprawiona  do 
dnia wszczęcia postępowania, chyba Ŝe niewykonanie  lub nienaleŜyte wykonanie jest następstwem 
okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności,  
 b)  nie otwarto w stosunku do nas likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości, po ogłoszeniu 
upadłości zawarliśmy układu zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, który nie przewiduje 
zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego:* 
 c)  nie zalegamy z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne 
lub zdrowotne,  uzyskaliśmy przewidywane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłoŜenie na raty zaległych 
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;* 
 d)  osoby fizyczne, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy  lub członkowie zarządu spółek 
partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz  komandytowo-akcyjnych, urzędujący 
członkowie organu zarządzającego osób prawnych, nie były prawomocnie skazano za przestępstwo 
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób 
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi 
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a takŜe za 
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnione przestępstwa lub przestępstwa skarbowe; 
 e)  wobec przedmiotu zbiorowego, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na 
podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych  za czyny zabronione  pod groźbą kary; 
 f)  spełniamy warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3. 
 g)  nie wykonaliśmy bezpośrednio czynności związanych z przygotowaniem 
prowadzonego postępowania ani posługiwaliśmy się  w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi 
w dokonywaniu tych czynności, 
 h)   oświadczamy, Ŝe złoŜone przez nas informacje są zgodne z prawdą. Na kaŜde Ŝądanie 
zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość kaŜdej z 
kwestii zawartych w oświadczeniu.  

 
6.2 posiadają aktualną koncesję na sprzedaŜ energii elektrycznej,  
6.3 posiadają zawartą umowę o świadczeniu usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu 
Dystrybucyjnego działającym  na terenie   miejscowości KrzyŜanowice . 
Ocena spełnienia  warunków  w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły „ spełnia – nie spełnia” w oparciu 
o informacje zawarte w dokumentach lub oświadczeniach wymaganych przez Zamawiającego. 
 
7. Termin składania ofert:  01 luty  2010 ROK DO GODZ. 10.00 
 
8. Miejsce składania ofert: SIEDZIBA ZAMAWIAJĄCEGO, POKÓJ NR 3 
 
9. Termin otwarcia ofert: 01 luty  2010 ROK o GODZ. 10.30 
 
10. Zamawiający  wymaga wniesienia wadium 
 
11.Termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy   na czas określony 1  rok. 
12.Termin związania z ofertą 30 dni. 
 
13.Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i powiadomi o terminie i miejscu  
     podpisania umowy nie wcześniej  jak  7 dni od daty  zawiadomienia oferentów. 
 
 


