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lo'|oferoŃantasn'me.t ń!5i sp.lniać,co najnni€ j Dinim.lneryńagmia opisc pżez
Zalasiljące8o. w związku z lyn zeawiający ł!nag!' aby do oferty wykÓnawca
doląc4| qFlniony 'J&!4dl.Ą'opt
t.mtu unófuicnte" (u|ł@ik !r l do 3ltz),
v'łooa\ra
sinien micścić opis ofcrw&ego soĄT€nlu'
a rv s&zegótności
8dfie
p.daćlyp - nodel ofeloqmeso splzęfu$lu rc s!.cyf|kacjątecblicaą podespo]ów'
lo'2 żlamarYi.jący
NymogaPonadtÓ:
. fłożenia
oświldczeńi!.iż o|crolsy
"lpolnion€
8
o
($g a|ł@ikr nr 7 do d@)
! ab} wykona$a Udfi€lil
36 n]icsĘca.j gwdmcji'

zMawiającmu'

sprzęr odpowilda nońom

na dct5rcbly

3pżę|' co Mjnniej

r1, OPISSPOSOBUPRZYCOTOWANIA OFERTY
ll l wykonosca mÓżczIożyćtylkoj.dną o|cnę'
] l 'lfmawiający ńG pŹ$riduje eolu kosŹół udzi.lu w poslępowaiu'
l l,joferla lru zc Śtdo$iąc)mi jej inleBmlńąśfdćalącaitti
powinńab']ć
spoŹądana pfuz vykonawcę ściśle
w.dfugposleosi.ń ńiniÓjsz.j sp.cynl@ji'
l I''l of.ń. l'osinm byćsporżłrzo!. r edlu! szon fom!|.a

ć,..-7

oleńy shÓsiąego

sF'iki!

żolłeni|r nr 3 do lini€jgoj

bo'Ą ó {mdoł

sp.cylił'.ji,

,sósi.ii!

z€lącaik

nr r Ś4owi

ide8ralną

l l '5 ofena mBi b''ć napisa w je4'ku !o|iłim, ńakonput.B. nBs4'oie do pisja lub
rę.aiedluBopi*ńbąlźni.n]lralntm.re6tm'
l l '6zalea się,lby wszys&ieapisme strcly oteńy W z alącznikui byly kolcjno
ponunrerowanc
i zlącb.c w sposób1Baly olu na każdejstrcni€ podPiŚńe prEz osobę
(o$by] uplastione do skl.deia ośNiadcańwoIi{'iDicniu wykoMwcy' pż' cz}t co
Mjmnnj M picssej i oslalni.j slrooicÓf.ńy podpiŚ(lodpisy)byłopa|.zońy
pieczęciąimiemąvykon.\q. Pozosbl. Śony mo84b}ćpamfoM.'
l l 7 wsfelłic poplawlłlub zmianys rkścicol.edyńuzą byćparafoweepwz osoĘ
(o$b') podphu]ą
ę Ólen( iop".Źonoddaml|chdokońmń
l l '8 lvrko..ł.. jest obo.'iv'.r n skuć w of.nie e?'ś.iuDówie
n-}kon.lic ,.oi.d
!oBi.r4'ć podlyko!.Bcoń.

.' kró.'ch

l l 9 wykońlwc0 zmiesTa o|Ćńe*'kopercic ohacmnej n&wą i ad!€*m zlmawiająceBo
oE opkdlych N nalępujący sPosób:
..ofeńa B Donasę spu ęu końp!t.o\!go do Aładenii sftuk Piękn}th s' Katoqicach
NlE oT\llER^c pŹc'l 25.l|.20l1r'3od2.l0:15 "'
I |' l0 Ńa \ eM{IŹnej kopcrci. n!|e'-)'podaćnuwę i adr€Ś wykonascy' by możlivić z@t
iie on\ aficj ofeńy w pż'padtu dosulc&nid jej zaMwiającemu po rcmińe'
I l ' I l \\ -\konaNc. noże slrN.dzić him) llb s}@fać zlożonąple 3icbi. o&Ę
vlącznie pPed temincn Śkladmia of.ń i pod weu!łiem. żepŹed upl'Ą@ lego
lemińu zmrasiający ollzyna piś|nncpowiadonićńio o wproładz€niu zmie lub
\Tcofani! ofeńy' Powiadonienie lo musi być opism. w sposób wsł@y ł pki,
10.10ore dodatlo\o oznMne slo\ri ,ZMIANA lub.wYcoFANIE.

l l ' l 2 z@aNiając' odŹuci ol.nę, jeżelii\'slą!ią okoliczności
sśkaae w an' 89 Bl' ]
(Dz
usla\'1PE"o fmóMcń Publica'Ych U' z 2010r' Nr l 13'poz'759,z póa'

|2. lsToTxE FosTANow|EMA UMo\ła
l2I

htohe poslanowi€ n iaumoły okreś|a
łzó. umo'y:

l 2.2zmaBiając' pŹe*id!j. óo'i{ość dokon..i. isloby.h znit. Zstń.j
UDo$! q' slosulta do kści oferq'. na podstawi.' klórcj dolomo $TboN vttoMsy
a)
b]

rvysokości *Tn!grod2eńi3. w pŹ'!adk!
hidy
stawki podatk! vAT.
I odniesimiu do lej cfęści{rnallodćnją hólcj żńifua dolyczy.
(.mińu Ealiaji
pŹedniolu bó$irnia.
pef okts .óMy olśesosi li1uńia
pŹ6zkody' ed' jćŚt ona spo\'odosM .6ĘpŚt@ń Wdnimych
okolichości
oicaleaych rc sfory wytÓ.a*ly.

.m]isn!|Pięb'.h\(&si@i

d

ĆżęiciÓfebsm€8o sortym.nlu' w ptĘ.dku 8dy w okFsie od 'oż€!ia ofeńy
adei.
ńod.l/'}p/\reja
r24daia
mf€rw.8o
do rc'].zcji
P%z
w*ona\.ę
&ś'ie \'a!ofd! z obot! |ub ńie jcst dosĘpny na rynlu,
w pŹ}padku qfsl&icńia \$' okolicaości w'*o@!ta
ałiadoni Ó tyn
niąNlocaie
zmsiojąceeo
i aor.ruj. z@'wiającemu nod€VĄ?/s€Rję
Ódpo\MedliÓ
\-T^z]
spzęlu o
śhpa@.rach' * aj @€j coi€ ofńoMj'

Nan'lieb
dolomia nian, o ttóĘ'ch mo$z B.)żej Fś zło-nie Miosku p!Ę s|.oĘ
ln|c]uJJcąm'eę
a\EEjaca' opi: ploFoz)cji n'e.
uAadnicde ni
o@ /rod.

13. MlEJscE t TDRMIN SKŁADAN|A oFERT
pży u|.RlciboBkioj3?'40-074
l]l of€ ń y na]ełskladać
u zamałiająccgo
ł budyńtu
w Kato\Yicach.
*' DzialeAdninislrdc no- 'I'cchnicznym
i zmóMeń Publicmych
pokójnfro0dodnia 25'I|.20l!r' do Bodz'10:00.
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o|ertyolŹymmc pżcz Zoas'iającero po up|ywieteminu skladmiaolerrym$fuĄ
zwóconewykoMłcon bczichot$ioruiE

wyłonaqcóu lóży zchcąpŹybyć
l ].] 7ffasiający ÓNoŹy ofeńy q obccnoś.i
$ d n i u ! 5 . 1 r . 2 0 l r Ę o g o dl 0
z .| l 5 ' wbldynk!pŹy ul' Reiboskiej37ao.07a
\r KaloNicacb,
SalaSeMtu.
I.T.OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY
l.l' l ccm pos im b!ć s}ńżoM * zlolych pokkicn z douadmśdądo dNsn miej*

l.|'] Do cenynenowytoMrwa dodaj.podoletvAT' zaha{iający Ędzi€ ł'kozyś'aul
sprzęLÓ|rcślonyN Śi\f' lv cc|..h .dulo.'jn'ch' rcalizo\@y.h pŹez Ucu lnię,
lv .viązku z pońYŁzym {ob.c dollivy lpuęlut puy klóryD m.jduje się
adnotacja 0% vAT ltlcży lioloł.ć 0% ltrskt pod.iku vAr zgod.io z ań' 83
!śt.l pkt 26 ' Ult.wy2d!i.ll
Elrcd 2004r'o poddtk! od lostń* i uŚług
(DzU. Nr 5'łooz' 5352 póź!.2n').

l4'] cenapodana
w oferciePowinoo
obcjnrołać
wśŹystkie
niezbędńe
kosżt'fwiązane
pŹedmiolu
z rcalizcją
zoówieui! z uwz8lędnionicm
wszys&ichkosŹów dosla*y,
oplati podalków' z8odnicz plzcpis.mioboviąfującyniw dniusporząd.niaof€Ity'
l.l'.l Rozlicania międfy zmawiająctn a w'kona{cą będąprcs?d@nev wa]ucie
15. 15'I(RYTERJA oRAz sPosóB ocENY oFERT
l '' l zmaŃajaJ'Y Ędzie oceniałof€ń' \tdlu! ńastępując}ch
łrIćńó$:

óŁ./

15'2 Punkty pŹyaawre

a ponae s p|1 l 5,l kłtńa będEljczone rYcdfusnaslępującycb

Liczbapunkó\r=( cmin coi) x lo0 x s?ga
. cnin . najÓiżŹ ĆĆE społód sszys&ich ofen
. cof cenapodfla śofcrcie
l5,] PÓ dÓkonaniu oceny PUft9! Ćzlonkós Konisji Pat&gowej dol.onującychoceny
zosllną zsumowrc' sma uvs*a)'ch puŃtórv sho$ić będzie końcowąoccnę dmej
l j''1 w loku dokonyNmia badmia i ocen) ofeń zamaNiający możrĄdać ldzie|e^ia pżez
wykonaNcę s}jaśnieńteści zlożonrcl pŹez niecÓ Ófeń.
ló. |6. UDZIELENIE zAMówIENrA
l6.l Zana}'ający Ud7ie|izafoówienia vykonawcy, klóiego o|ena odpowiadawszyslkin
s1rmagmiomokreśIony'm
w niniejszcj sp*yl]kacji hlotnych waJunlóq zmósienia
jako
' zoŚal3 ÓĆeniona
najkozyshiejsza ! Óp ciu o pr4jęle kr'1erim oceny ofeń.
]ó'2 zaDawiając' uievaźni Foslępo*anierv s}1urcjijgdy sTslą)ią pŹ€slonti wŚk2he
wań' 9] uŚawr PIaBo zamówieńPDblicayĆh(Df' U' z 2010r' Nr l 13,poz.759.
]'jió]
Niczwlocznie po lv'boŹc najkÓż'slliejsrej ofeńy zmasiając' jednocześnic
aNiadmia l)'kona\'cówj klóŹy zlołli ofeńy. o:
a) Ębo.ze
najkozystniejsćj
podając Ódwę
ofeĄv.
(nmę)
a]bo imię
i MrvlskÓ, siedzibęalbo micjsce zmies^dia i adres $fkonawcy. którego o|eĘ łfbrano'
uasadnienie jej v1bom orż n@ł} (fimy) albo iniom i n@iską siedziby a]bo mi.jsca
zfoieszkfuia i adrcsy s!kÓnałcó*' ' któŹy z]ożyli Ófeny W
2e sncs.zenien i
poróMmien flozonycb Ófeny, a Ilkże puŃtację pŹyaMą ofeEntom w kryeriun oeny
ofert i lącznąpunltacjęi
b) q}*olaMrch, klórych ofĆny zoŚaly odacone' podającuEadnieńe faklvcae i praMe]
c) vTkonaMach' któŹy zostali Ęłluczeni 2 losĘToRmia o udzielenie amówietria' podając
uasadńienie faklych€ i pnMq
d] tenride. po któlego upl'vie unova moż byćalarla'
ló,4 oglośzenie
zawieĘjąc€iÓfomacje]vskane w pkt ] 6'] ppkt!) zmawiającyMieści
ia strcnie iDtenetowcj wM',No kalowice'Dl o@ N niejscu publicaie dośępnyh
l6'5 Jcżeliwykona\ca. kóEgo ofcńa zoslala sfblfua. ucbyla sia od as'@ia umołf
N sprawleza!óWcnia publichego zoawiający morc wybrŃ ofenę najkolzyshiejszą

,ź/--/
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r'. WyMAGANLADoTYczĄcEz^BEzPlEczENrANAlEzYTEco
] 7' l wykonaNca zobowiĄżmyjeŚ Mieśi zabczpiccr.i€
w slsokościl0 % c.ny ofeńowej'
l7'2 zlbczPiaaie

moż. byó Mo%rc

wYKoNANl^

należyl.gÓ łykolfuia uowy

\edlu8 $}boru wykonlwy w jed'.j lub w H|lo

b) poĘczeniach ban}o$lch lub polęcz.ńkch sŃIdzi.lcrcj ka' osz€4dnościowo
*red}1o*!j,
f l'Jh żczobołi€ a nic kasyjeslzwsz. zobowivei€ m pieniężnym|
c) Bwamcjeh bdnkowych;
d)Bwamc jachubczpieczeniow).-chi
.) poĘcaiach udfic|mych pŻć2 podńiotu' o kó.ych now w €n. 6b uL 5 Pk 2
!sla\\y z dnia 9 liśopada 2000r' o utsoftniu Po|skiej Agdji
Ro^lju
PŹeGiębiorczości'
l 7.] labezpiecuenie wńosŹones pńniądzu wykonałca sdŃo pfulćwen DalachurÓk
blnkoĘ vskazany Pż€z ffraNiająsgo' tj' Banl cosPoda6twa l('ajoweeo oddzill
N ktoricacn Nr 54 l l30 r09r 000390'129?ż00003
l7.r

J.ż€li abezpisańic sri.siono \ pićniądzu'zuasiający p.AhoMjejc
na
opreńlowó'fi
fuhuńtu hsnkos}ń' zmaMljący zM.a zb.zPiŃZni.
Mi.siore
pi.nĘda
w
z od$tkmi s)ajlGjącymi z unowy mnun}u b!.loB€gÓ, m kórym bylo
pomniejgone o kosŹ proBadzenialego ńcbunlu o@ prcwizji
ono pŹ€bołlwoe'
pĘclew
pieniędzyna lachun.l bBlkoł1 wykonawcy'
ban]oqtj a

l7'5\\' lElcie BliżĆji moBT wyto.awa możedokoMć ni&y fomy zb€zpi.cania
Óa
jcdĘ llb kilka fom, o hó.ycn no\5 \'pkl l7.2 . Zmi&a fomt Źb€ z picanio j.st
do\onJalea 2 achowd'.m ciąglościab.zpiŃaia
i bez mni.js&nia j€eo wy$kości'
l7'óZamawiający
mca zbłpieczenie w t.minic ]0 dni od dni. $yIomia zdówienia
i uhania prczzamlwiająccsofanależycie\Tkonme'
l7'7K*ola pozosu{iona na abezpiercnic lo*czó
l'Źctncać j0 % {}$kości abe4ieczeńił
l7'8K$olĄ o któcj mowa * pkl l7.7. j.$ z"fuoa
okrcsu ętojmi r Wdy'

z t}'lulu lękojmi a wdy nic more
nie Ńai.j

njż w 15 dliu po upl)sie

l8' |E.PoUczENl[ o śRoDKAcIl ocHRoNY PRAWNEJ
l8' l s'odki ochmny pnNlcj Pz}sługlją \\j łonaKy' a brż€ iEmu podnio'ołj' j.ż.li ma
|ubnia] ińercs w uyŚtfiiu dmego zanółienia oŹ poniós| lub nÓ* poni.śćsztodę

st'fikj!Ńfuxh
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d$iq|

rv NFiku nmszenia pfuf fanawiająlego pŹęisów ust.*y PEW z@óqi.ó
l8.2 odNołoie puyŚługuj€ łylącaie wobÓc czyńności:
a) opin sposobudokon}Nfuia ocoy sp€liridia łdlnłów udzialu w postępo*&iuj
b) Ę|\luśen'dodqo|ując.Eo
u ponę'osmi. o udzi.l.fu. móW.nia
d odŹucĆńiao|eńy odwołująccgo'
I 8'] odwoleic poyimo wskurnvać cz}mośćlub ai.cheie
czymościfamawiając.go.
pŹepimi
hóej euca sk ni€zEodrcść z
sl!s! PraNo zlmówiń Publ'.aych'
a$ieńć
^vięzł€ pżedsllwj.nić eulóv'
olGś|ać żąd.nie ou
Bkaz'$2ć
oko|iaości falrlycae i praM. @adniają@ Mi$ieni€ odwolfuh'

l 8'4 odwoIanieĘoŚi sięw Śposóbi w leminŃh okfślonychy an' l80 i nót' !Ślasy Plawo
zańó$ień Publica}.h'
l8'5 Na oŹazcnie K'ajowej lzby odwolawczej sltonot olr uceshikom poslępownia
odsol."lego Pr4sluguje skaĘa do sądu,s}.Ęę M6i 5ię|
!) do sąduokęgowego właściłeeod|osiedziby zah.wńjącego,
b) a pośrcdnicl*€m Ptsrc$ KEjoNej |zby odrcbw@j { leminie 7 .lri od dnia
do4cz.nia ofu cf enia Knjo"lj lzby odvolagcz.j' prasyła.iącj.d'ocf cś.iej.j
odpigpż{iwnikowi sk&gi' zIożenic skegi w pl.cówcc Pocaosej ÓpoatoE
publica.go jśt óMofuh€
z jcj s 6idim'
t9. 19.INNE

Do spńs' nicuręllovmych s' nini€jsrcj sFcy|ikeji Istoby.h wfuków z.nó*ienia n.ją
zaŚosowejc pŹepisyuśa*! z dnia29 s|ycaia 2004rcku Plaso Zmówień Publicaych (Dz,
U' 2 20l0. Nt I l3' poŁ 759'z Ńźn.a')
/a|ącznikmido niriejgEo dokm.nlx sąi
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