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Klub Przyrodników

ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin
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Świebodzin 04.06.2009r.
Ogłoszenie

Klub Przyrodników, ul 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń
automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia udzielanego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych z 29 stycznia
2004r.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.kp.org.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: stowarzyszenie
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa urządzeń automatycznie rejestrujących
wahania poziomu wody w piezometrach
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest
dostawa fabrycznie nowych urządzeń automatycznie rejestrujących wahania poziomu wody w piezometrach
typu MiniDiver w ilości 25 sztuk oraz BaroDiver w ilości 25 sztuk na potrzeby projektu pt. „Program ochrony:
torfowisk alkalicznych (7230) oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków - skalnicy torfowiskowej, lipiennika
Loesela, miodokwiatu krzyżowego i gwiazdnicy grubolistnej”
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia określający minimalne wymagania Zamawiającego
stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
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II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: do 30 czerwca 2009r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
• Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków: O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust.1 Prawa zamówień publicznych, a mianowicie:
1. posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia, lub przedstawią 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,
4.Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie przeprowadzona na podstawie
złożonych przez Wykonawców dokumentów i oświadczeń, wymaganych w rozdziale VIII SIWZ zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego z warunków skutkować
będzie wykluczeniem wykonawcy z ubiegania się o zamówienie publiczne o czym zamawiający
zawiadomi niezwłocznie wykluczonego wykonawcę, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę
wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..
• Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 2 do SIWZ) należy
złożyć następujące dokumenty i oświadczenia :
1. oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków ustawowych określonych w art. 22
ust. 1 Prawa zamówień publicznych (załącznik nr 3 do SIWZ),
2. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert .
3. Dokument ustanawiający pełnomocnika (dotyczy to podmiotów, które składają wspólną ofertę także spółek cywilnych) ( załącznik nr 4 do SIWZ)..
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.kp.org.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Klub Przyrodników
ul. 1 Maja 22
66-200 Świebodzin
IV.3.4) Termin składania ofert: 12.06.2009r. godzina 11:00, miejsce: siedziba Klubu Przyrodników, ul. 1 maja
22, 66-200 Świebodzin
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

