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Świebodzin: Dostawa i montaż w terenie 70 automatycznych
rejestratorów poziomu wody w piezometrach
Numer ogłoszenia: 253435 - 2009; data zamieszczenia: 28.12.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników , ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068
3828236, faks 068 3828236.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż w terenie 70
automatycznych rejestratorów poziomu wody w piezometrach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa i montaż 70 urządzeń typu diver do pomiaru poziomu wody w piezometrach na torfowiskach.
Urządzenia powinny móc funkcjonować zamiennie jako barodiver (czujnik ciśnienia atmosferycznego) oraz
diver w piezometrze..
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.03.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Wadium nie stosuje się
III.2) WARUNKI UDZIAŁU

1z2

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdfFactory www.pdffactory.pl/

2009-12-28 10:05

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycj...

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny
spełniania tych warunków: 1. Warunki określone w art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień
Publicznych - weryfikowane na postawie oświadczenia oferenta, że spełnia te warunki 2. Brak
przesłanek wykluczenia z art. 24 ust 1 lub 2 ustawy - weryfikowane na postawie oświadczenia
oferenta, że nie zachodzi żadna z wymienionych w tym artykule okoliczności.
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie o spełnianiu
warunków z art. 22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 2. Oświadczenie, że nie
zachodzi żadna a przesłanek wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ustawy o
zamówieniach publicznych.

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

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
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 wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.01.2010 godzina 08:30, miejsce: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin.
IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej: Zamówienie realizowane w ramach projektu :Kontynuacja ochrony wysokich torfowisk
bałtyckich na Pomorzu POIS.05.01.00-00-037/08 współfinansowanego ze środków pochodzących z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.
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