Zarządzenie Nr 28/2007
Burmistrza Karczewa
z dnia 08 marca 2007 roku
w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej
w złotych równowartości kwoty 60.000 euro, w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
i rozładunek węgla i koksu dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
§1
Powołuje się Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o
udzielenie ww. zamówienia publicznego w składzie:
1. p. Marzena Skwara - przewodniczący
2. p. Krystyna Prudzyńska - sekretarz,
3. p. Małgorzata Kabulska - członek.
§2
Prace komisji przetargowej prowadzone będą w oparciu o Regulamin przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, który stanowi Załącznik
do Zarządzenia Nr 95/2005 Burmistrza Karczewa z dnia 10 października 2005 r.
§3
Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania, zakończy pracę w dniu podpisania
umowy z wykonawcą, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Karczewa
inż. Władysław Dariusz Łokietek

Karczew dnia, ..........................
RGS-341/ZP-5/.........../05
Urząd Miejski
w Karczewie
ul. Warszawska 28
05-480 Karczew
WNIOSEK
o wydanie
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wykonawca (pełna nazwa, adres, telefon i fax.):
..................................................................................................
........................................................................................................................................
zgłasza chęć udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę i rozładunek opału dla Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Sobiekursku.
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Czytelny podpis osoby składającej wniosek:
.....................................................................
Kwituję odbiór SIWZ
...................................................................
Czytelny podpis osoby odbierającej SIWZ

Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami są:
Marzena Skwara - sprawy proceduralne, tel./fax : (022) 780-65-88,
Małgorzata Kabulska - sprawy dotyczące przedmiotu zamówienia, tel.: (022) 780-65-95.

Karczew, dnia 19 października 2005 r.
RGS-341/ZP-5/4/05
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i rozładunek węgla i koksu
I. Zamawiający: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Sobiekursku, tel. (022) 780-65-95,
fax: (022) 780-65-95, NIP-5321869626, REGON-015803457, www.karczew.pl, e-mail:
sobiekursk@tlen.pl.
II. Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.), w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowartości kwoty 60 000 euro.
III. Przedmiot zamówienia.
1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawę i rozładunek opału dla Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Sobiekursku o parametrach nie gorszych niż:
a) węgiel orzech II (28 tyś. kJ/kg, popioły do 8%, granulacja 40-60 mm) - 75 ton,
b) koks energetycznny (28 tyś. kJ/kg, popioły do 4%, granulacja 40 mm) - 52,5 ton.
CPV: 10.12.10.00.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik do Specyfikacji Istotnych
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Warunków Zamówienia.
3. Termin wykonania zamówienia (wymagany): od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2006 r.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia
tych warunków.
1. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust.1 i 2,
spełniający warunki zawarte, w art. 22 ust. 1 oraz spełniający warunki zawarte w SIWZ oraz
wykonawcy, którzy wykonali w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie i rzetelnie min. jedno zamówienie
o charakterze podobnym do niniejszego.
2. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w pkt 1 wykonawca musi
dostarczyć wraz z ofertą następujące dokumenty:
1) Formularz Oferty,
2) oświadczenie zgodne z art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp,
3) 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,
4) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem
podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat dostaw, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że dostawy te
zostały wykonane należycie,
6) dowód wniesienia wadium.
3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej składa dokument lub dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady
Ministrów z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających
spełnienie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Nr 71, poz. 645) .
4. Forma dokumentów i oświadczeń określonych w pkt 2 ppkt 1-6 winna być zgodna
z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów wymienionym w pkt 3.
5. Ocena spełnienia warunków przez wykonawców zostanie dokonana według formuły
„spełnia- nie spełnia”. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków wymienionych w
pkt. 2 na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów.
6. W niniejszym postępowaniu Zamawiający będzie żądał wniesienia wadium w wysokości :
800,00 zł (słownie: osiemset złotych).
V. Kryteria wyboru oferty: cena - 100%.
VI. Oferty należy składać w Urzędzie Miejskim w Karczewie przy ul. Warszawskiej nr 28
w Biurze Obsługi Mieszkańców pok. nr 6 (parter) do dnia 04 listopada 2005 r. do godziny
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11.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 04 listopada 2005 r. o godzinie 11.30 w Urzędzie Miejskim
w Karczewie przy ul. Warszawskiej nr 28 w pokoju nr 19 (I piętro).
VII. Termin związania ofertą.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się
wraz z upływem terminu składania ofert.
VIII. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Urzędzie Miejskim
w Karczewie przy ul. Warszawskiej nr 28, pok. 46. Cena 8,00 zł. Osobami uprawnionymi do
kontaktów z wykonawcami są: Marzena Skwara - sprawy proceduralne, tel./fax : (022) 78065-88, Małgorzata Kabulska tel.: (022) 780-65-95 – sprawy dotyczące przedmiotu
zamówienia.

...................................................
Pieczęć i podpis Zamawiającego
Karczew, dnia 19 października 2005 r.
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