OGŁOSZENIE
Kolej Linowa Czantoria sp. z o.o.
zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wyposażenie
I.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa profesjonalnych mebli i wyposażenia
/ sprzętu kuchennego do kuchni w lokalu gastronomicznym.
2) Szczegółowy zakres zamówienia został przedstawiony w
- załącznik nr 4 specyfikacja przedmiotu zamówienia
3) Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem
rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być
konieczne do przygotowania oferty.

II.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

1) 2 miesiące od daty podpisania umowy

III.

Warunki podmiotowe, które musi spełnić Wykonawca składający
ofertę.
1. Doświadczenie – wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie w
ciągu ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to
w tym okresie co najmniej dwóch zamówień o charakterze i zakresie
podobnym do niniejszego zamówienia, za cenę nie niższą niż 50.000 zł.
netto za każde z nich Zamawiający nie dopuszcza korzystania przez
Wykonawcę z doświadczenia innych podmiotów.
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.
Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty konkursowej.

IV.

Formularze zawierające Instrukcję przygotowania oferty można odebrać
bezpośrednio ze strony internetowej http://www.ustron.bip.info.pl/ w
zakładce spółki prawa handlowego

V.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:
- w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia:
Anna Czerwińska 509 890 467
- w sprawach procedury konkursowej:
Bartosz Siwiec 509 890 376
Wymagany termin realizacji zamówienia:2 miesiące od daty podpisania
umowy

VI.

Kryteria porównania i oceny ofert:
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował
następującymi kryteriami i ich wagami (%):

1) CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty - waga kryterium 100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:
Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia
C=
pkt

---------------------------------------------------------------

x 10

Cena ocenianej oferty

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie
wymagania zamawiającego oraz otrzyma największą liczbę punktów.

2) Sposób, miejsce i termin składania ofert
1. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty stanowiącej załącznik nr 1 do
niniejszego ogłoszenia.
2. Instrukcja zawierająca informacje o sposobie przygotowania oferty stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
3. Wzór oferty oraz instrukcję wypełniania można odebrać osobiście w siedzibie
Zamawiającego, ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń, w godzinach od 8:00 do 15:00 lub
bezpośrednio
ze
strony
internetowej
www.czantoria.net
lub
http://www.ustron.bip.info.pl/
4. Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w terminie do 24.01.2019 r.
do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego, ul. 3 Maja 130, 43-450 Ustroń lub przesłać pocztą.

3) Procedura negocjacyjna odbędzie się w dniu:

25.01.2019 r.

4) Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej ani wariantowej.
5) Zamawiający zastrzega prawo:
1) unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny,
2) nie dokonania wyboru żadnej z ofert,
3) przedłużenia terminu składania ofert.

…………………………
Zatwierdzam
Załączniki:
1. Wzór oferty,
2. Instrukcja wypełnienia oferty,
3. Wzór umowy,
4. Szczegółowy zakres zamówienia - specyfikacja

