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UnoĘ- w sloMku do tJeści
o|.ny, na podsrawie'kóEj dokonmoslboru wykoraky
N}$koś.i sFae.odriia
\ł przy"adłu njey
staski podatku vAT.
w odni€si.niu do tej części
$lń!rcdreniĄ klórcj aia!. dÓtyĆzy.
lcfiinu Edlizcji p@dńiÓlu anówienia' Pu€ z ołBs ówny okreŚosilNmia
puszkody' !d' jeś ona slowodołoa nslępstwm okolicłości l€zących po
c)

częścioferÓweego sonynenN' w pżypadkugdy w ok!€sie od zlożeniaofmy
do rcaliacji addia nodcl/typ/w.Ą6 użądzćńia aof€rcwMego pżcf
wykoDa\rcę astani. slcofmt z obbru lub ńj€ jĆsl dostęPnym rynłu.
w pr4Tadtu łysĘ)icnia $1v' okolicaości wykonawa zsiadońi Ó lym
niczwłoceic zffiawiającego i fbferuje zuawiojĄcmu nodeI^yplw.tsję
spżętuo odpoviedńios}ższychpffiet'och' w lcj smćj cenieo|eńowej'

wa.Unłień dokomia h!&. o kóqth mowa s}2cj jcst 'oż.nie rrniosl! pie
inicjującąmimę awieńjącą| opis liopozycji nim' %gdni.nie mie'

3trcnę

12. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT
l:'I

ofeńy ndcżyst]ad.ću z@iwiająceco w bldyrtu Przy u|. Rr.iboBki.j ]7 4047.l
. Tcchnicaego
ł ktołicacb. DzialuAdmińiŚlBcyjno
i z@ółicń Publichych
pokójtr l00do dnia 10.05.20|1r.
do godz 10.00'

l2'2 o|eńy olŹynme pŹez zanawhjącegopo lPbYis kminu skladaniao|eńybśaą
^Eócon. wyko@MÓn b.z ich otwiefuia.
l2']

zdawiający ol{oŹy oferty*'obecności
wykonalcóĘ hóŹy z€chcą pr4'być
w dniu 10.05.2011i
o sodz.|0:ls, w budyllapuy ul.Raciborstiej
3? 40-074w
krowicacll sala S.naru.

I!. OPIS SPOSOBUOBLICZANIA CENY
l]'l ccna povinńabyć$}ńżo.a w 'otych polskichz dok|.dnością
do dsrj.h ńiejsc po
l3'] Do @ny n.fu wyloewca dodajepoda'.\ vAT' ccm nenoićll icdneEśni. c€M bruno
u$idocaiolą M fomdan oteńy i mzpar'Yan4 pŹy v'bom wytoMw.r '
zmawiajqĆ' będzh wykoźysl'1vał
sprzęlw c€lach edukacyjnych,
.ea]izoqmychpŹcz
Uczclnię'v ^'iązłu z po*}2sfym*obcc dostał! spĘfu n!|cżystosNać o%starvkę
pÓd'&u vAT zgodni. z an. 83 uŚ' l ph 26a Usb\\1 z dńja ll ńrca 2004r o pod.tl.u

.( 1,*

odtowdówi6lue(Dz' U'Nl54 poz 5j5 f pó^' 2ń')'
l]']

cm podm w of.'ci€ pÓ$inna obejńo\.ć vszlstkic niezĘdnc łosa}'Niązae
f Ealieją Ff.dmioru bóljcnia
z uM8lędnjcnien sszysl\ich op]ati Podalków
Óariczonych' zgodnis z oboyiąfującyni w dniu Śporz4duda ofeńy'

l3'4

RÓfli.hia

mjędzy zamsiającrn

a wykoBscą będąprc$adfon€ w Nalucie

r]. KRYTERIAoRAz sPosóB ocENY orERT
l4'l

zma\iający będzie @Ćńil ofctty s€dlu8 nŃępująśychk}lćriós':

I

|4'2 PuŃty Puym!&.

a podde v pt1 14'l krytńa bldą licanĆ w€dfug nslępujących

Liczbapuklów = ( cmidcÓl) x l00xMga
. cńi. . fujni^ż cma spośi'dwgyst}'.ichof.ń
' cof ' c.na podaa w ofećie
l4.3 Po dotonmiu oc€ny pbkly czloŃóv Końisji PŹel&8os€j dołonującychoceny
rc'sr'.ą4umowc'
s'm uyskfuych pu}lós slalos.ić Ędzie łońco\ąsenę d6ej

l4'4 w tokudokon}voi. badria i ocenyo|cńzmawiającymoż€ żądać
p z
udŹiclcnia
wylonoscę$'jaśnicńueś.iż|ożotrych
p*z niegoofea,
15' t'DzlDLENlE zAMówIENtA
|5'l zanawiajqcy udzicli @ó*ic!i!
wyłona@y' kló'c8o ofelt. odpoNiada Nszysdłń
slmganiom otćś|on}T \r rini€jszej sp..yfikacji lśotiyĆh varuŃó$ zańóBie.ia
i zÓśalao@niońajako fujkouysllliejsz w opmiu o pŹyjęi. lJ'leńW @.ny ofeń'
l5.2 zasawiający uieslżni pośęPolrfuieN sy'ucji. gd' Ń]Śl@ią presloki rYskaae
]v ań' 9] uśa$YPEwo zanóNień Publicaych (D2. U' z 20 t 0 r' Nr l l j, poz. 759'

'\

]j]

Niezwłocmie po wyborz najkoŹyslniejszej ofett' zmawiający jedlocześniea*{admia
łykonawców, klóŹy f]ożlli Ófeńy. Ó:
(finę) albo imię
a) {yboŹe najkoŹ}sbiejszej oieny' podając nbę
i nasisko. siedzibę albo miejsce amieszkania i adres vkonawcy, którego
ofeńę s],blmo. uzsadnienie jej $lboru o@ nżsl (limy) dlbo imiona
i ndqiską siedziby albo miejsca zmieszłbia i adrcsy ł}konascół' '
klór'y zlożyli ofeny Waz ze st.eszcreden i poróMan€D dozonych oferi}.
a latże punklację prz''znlną oferenlon *' kr'lcriu! oceny o|eń i lącaą
pltrEc]ę|
b) $}konawcen' kóryĆh Ó.ed' 4Śtały oduucone' podając u^adtrienie
fakycae i pń*nei
c) *Ykonałcach' którzy zośali Nlkluczetri z postępo$'fuia o udŹielenie
amówie|ia.Podaja.JóJdnjenie fall. De ipru\T
d) teminic' po |1óicgo uplywie moła ńoże być ałańa'

l5'4 ogloszeniezałieńjące intomacjeuskene w pkt ] 5'3 Ppkl a) zamałiającymieści
na stonie inlemeto\ł'ej!4!!E5p.\4a]!!ś.d oŹ ł' micjscu publicznie doslępnJ.ń
15 5 Jeżeliwykonawca, klórĘo ofeńa zoslałał)'brea, uchyh się od awmia uńotry
v spńŃe amówienia Pub|iczneBofamawiający możo*!brać ofstę mjI{oż'shiejszą
spośódpozostalycho|efr,bez p@p'oBadfmia ich poÓo\Ęej oceny. .byba żezachodzą
pŹeŚIanlido uÓielunieniapośęPoBania'

Ih' \łryvAcANlĄDoTYczĄcE z]ABrzP|Eczf\|Ą\ rLEżYT!,co \\\KoNA^lA
l ó' l vr}tonawca zobo\ńąfmy jest Mieść abezpieczenic na]cz!1ego{'akonóia mo$}
!v $rysokościlo % ceny oiinowej.
l6'2 Zabefpieczenie możebyć MoszoDe wedlug łtboru wykonawcy ł Fdnej Iub w kilku
naśępujących
formach :
b) polęczeniachbankowychlub poręczeniachspółdzielczejksy os.zędnościol\o
lGdytovej, z lyn żr bbowiązmic kasy jcŚ zwszc zobowiq?'ńicń picniężjlh]
c) syarancjach btuko$ychl
dl Ewdmcjach ubezpicczenjoslch:
e) poręczeÓi'Ćh UtLie|mycń pżef lodniÓLuj o klóryĆh ńoM ł'ań. 6b us|' 5 pkt 2
uu!ry z dnia 9 liŚopad! 2000i. o urwoŹeniu Polskiej Agencji Ro^roju
Pzedsiębiorczości'

l6']zabczpiec2cniewloszonc w pieniądzuwykonawa $!łacapŹ€lcvcn m rachmck
bonlo\qu \|Łfuy pPcl /md\'dJ.!eco |j'NU BD( ś|d.|o v owi.c'tr8'| |o50
12141000000?00007826.
l6'J

.\

Jeżeliabezpiec2enieMiesiono tv piciiądfu, zanawiającypŹechoMjcjc na
oprocento'my racbunkubankoł}'m.zamawisjącyzssca abezpjeczenieMiesione
\r picniądzu2 od*tkmi rynikającyni z umosryrachunkubakowego.na klóryn było

ońop@cho*1tee' pomiejgonc o kovt prwadu nia tegofuhunlu o@ prwizji
bdłow.j a prcl€w Pioiędzy na D.hu.k b'.ło*! wykonał.y'
i6.5 w lEkci. Mlircji Mos'. w'aonas.a no2c dokoMj mioy fomy aĘzpic4da ńa
jedrĄ lub lilł! fo@' o hó,fch nos2 $ ph 16'2 ' zmiM fomy zbczPiŃ&nia.jeś
dołon)Ą@az zchowieD ciąllości7.b.fpiśrcni' i bezmiej*nia je8owysokoś.i'
]ó'6zańawiający mca ub€zpieczenie w tcminie ]0 dni od dnia rłykoneia 7łnówienid
i unmia pŹsz ZmawiająĆegoa mleżycicslkońfue.
l6.7K@ta pobsbMona m ab€@iec4nie rcszceń z ty1ułuĘtojmi a wady ni. mÓ|i!
PBk@ać 30 % vysokościah.zPi€r.ia'
l6.8Kqo|'. o klórcj noNa B' pkl ló.7' je$ ^nc@
otEsu Ękojni z wEdy'

nie ŃZiej niż v |5 .lnfu po uplr$ic

I?. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PMWNDJ
praMejpŹyslugljąWkondwcy'a takżcimem ponniolowi,
jcżc|ińa
17 l srcdkiocfuony
lub mial inlcrcs!Vtyskeiu danegoŹńró1vkńio olu poniósllub nożeponiĆść
s2kodę
v qniku nmszenia pŹ€z z.mawiającegoptepiśówust!ły Plało zmóyień
t 7'2 środl.@t'ony pńuej sob€. odosrcniao zmó*imiu oE sPec)-fLł.cjiIstotnych
vmŃów zMó$iĆnia pz'slDeują ńsri.2 oĘmiajoń qliwrm na lislę.o łtóEj
moq.aB'd' l 54 Pkl 5 Mł] Pńwo zdółień Plblimych'
l ]'] odsoleic ptyŚluguje N.}'łącaie\rcba czymoś.i:
a) opńu sposobudokolyvaia ocenyspślniMiawafu*ów udziat!w postępoweiui
b' \)|l!c^ni. odqo}uJ4..go
z poslępolani!
o ułiclcniezmów'eńia,
o odżuenia ofcny odwolującego'
l 7''1od{olmic powinnowŚkżywaćczymość
lub zfuiechmieczymościzafoa{iającego'
któE.jżŹuca sięniezgodrość
z pftphańi us(o$! Plawo zmówi€ń Publica'ch'
awicnć nięzłe pŹedsrawienje eutów'
o*tślaj ządmie ord sŚkŹyqżd
okoli.aościfallycae i pńsre Wdńiają.e Mi.si.nie odwo]mia'
l7'5 odwoleie Mosi śiędo PEfes t(Ejo""j lzby ods'olawc&j ł fomie piFfuj
.l.klÓńicb.j opaF.!.j b€złića}m podpi$n e|etuonią}m \€r'ako\'eyt
2 pom@ą\r'ah.go kwal.fitosfuego c.ń'fitatu'

a|bo

l7'6 odsolujący Pż€syła kopięodwołoiazm.wiljącmu pżedupłyTenleminu do
* csi.nia odwołmiaw lati sposób.ab' móel o! apoaać Śię z jeso trościq
pred
Uply}€m t.so te@i!u. DÓnnienywa sk, iżzomawiajty nógł u poaać 5ięz l!.ścią
pkd upbNcn eminu dojśeoMiesi.nią jeżelipreslmieje8okopii
odwolania
pŹcd
nsIąpilo
lemifu dojegoslicaieriaaPomocąjedr.gÓze sposobów
upływen
w an. 27 us! 2 6ta$} Prawonmówień Publicaych'
ołreślonych

\ \ Lonawcamożcw teminie plze{idzjJnyń do Miesienia odwolmia loiDfomować
lanrawiająŃgo o niezcodncj f ptrphmi usta$} cz}mośĆipodjęlejpla niego lub
fonechaniu cf'nności. dÓ któ€j jcst on fobosivmy na pod$awie uslą!ł).na któ'e nic
pŹysługJjc odwołaniena podstaBie an, l 80 Dst'ż ustawyPrawo zamówień

|7 3 odłołmie Mosi sięw teminachoktślonychw afi, l 82 ustawyPrawozmówień
l 7,9Na oŹeczenieKdjoqej lzĘ odwolawcz€j strcnomoE uczesEikon postępołeia
od$olasczegoplzyslugujeskarBado Śądu.sttrgę Mosi s'ę:
a) do Śąd! okęgÓwe8owlŃci$€eo dla siedfibyalbomiejscazmieszkmia
b) u pośrcdniclwmPęesa Kmjowej]zby odwolawczejw temińie 7 dni od dnia
doĘcreniaoŹecćnia Krajowejlzby odwolawcrej'prcsylającFd.ocćśniejej
odpisprzeciMikowi skargi'zlożńie Ślrfu8iw placówcepocfowej opeBtora
publicbegoFst óMoaaczne z jej *niesi.nień'
I8.INNE
Do ąIa*' nieuregulÓveych s niniej*j sp(yfił.cji htofuychwauńtół zmówienia nają
pŹepisy Btatl) 2 dnia29 stycmia2004rctu PBwo zamóvień Publicaych (Dz'
zasIosoqanie
u z 2 0 1 0 rN, r ] 1 3 . p o z7'5 9z. p ó ź nm' ' )
faIącnikani do njniejsregodolrmentu są:

zAŁĄczMK

NR

ŁĄŁĄczNIK NR lB
zAŁĄczNIK
zĄŁĄczMK

lA

opis lecbnjcay

sNe!!

m6z}r

wińU.ln'ch.

NR 2A opis lecbnichy nacierzy dyskowej o@
NR 28 opis t€chnicmy pŹelącaika sNercwego

sazeEo]oĘ opiszmówienia
wfor ofcayn. uślusi |omult ofeny
5
7
3

wJl,M stkontrtch unug

zA'AczNIK NR ' DoTYczY wYŁĄczNrE osÓB FIzYczNYcE

ośviadĆ&i€

$'ztr€sie

art' 24 usl. l pkt,2 uŚiawy

oswiadcuenle'ii p'ledń'ol 4mósFni9

odpowiad' nomÓtr

oiqbd./enje o "pehimiu $&untos Ud/a}Uw po{eńwm!
oś{ildczenic o bBłu podstlv do wyklucz€nia

