1/ 18 ENOTICES_gmmyslenic 14/10/2011- ID:2011-143431 Formularz standardowy 2 — PL

udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.990.000 PLN na
pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011.
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Ogłoszenie o zamówieniu
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa: Gmina Myślenice_____
Adres pocztowy: ul.Rynek 8/9
Miejscowość: Myślenice Kod pocztowy: 32-400
Państwo: PL
Punkt kontaktowy: _____ Tel.: +48 126392352
Osoba do kontaktów: Maria Kęsek
E-mail: info@myslenice.pl Faks: +48 126392305
Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.myslenice.pl
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
orazdynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
nie
Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 4.990.000 PLN na pokrycie planowanego
deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011.
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej
odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
(c) Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług
Siedziba Zamawiającego: Urząd Miasta
i Gminy Myślenice Rynek 8/9 32-400
Myślenice
Kod NUTS
PL214
II.1.3) Informacja na temat zamówienia publicznego. Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest udzielenie długoterminowego kredytu bankowego w kwocie
4.990.000PLN na pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy Myślenice na rok 2011.
Zamawiający przewiduje uruchomienie kredytu w okresie od dnia 15 grudnia do 31 grudnia 2011 r. Do
celów sporządzenia oferty przyjmujemy dzień 15 grudnia 2011 r. jako datę uruchomienia kredytu w
całości tj w kwocie 4.990.000 PLN.
Spłaty rat kredytów planujemy, w następujących terminach i w następujących wysokościach: w latach
2012 do 2015 - 16 rat po 25.000 PLN, w roku 2016 4 raty po 125.000 PLN, w roku 2017 - 4 raty po
150.000 PLN, w roku2018 - 4 raty po 250.000 PLN, w roku 2019 - 4 raty po 375.000 PLN, w roku
2020 - 4 raty po 247.500 PLN.Do wyliczenia odsetek przyjmuje się rzeczywistą liczbę dni
kalendarzowych w roku i poszczególnych miesiącach.Odsetki płatne w okresach miesięcznych
(ostatni dzień kalendarzowy) naliczane od faktycznie wykorzystanego
kredytu.a spłata rat kredytu w okresach kwartalnych począwszy od dnia 31.03.2012 do dnia
31.12.2020 roku. Zewzględu na trwałą zdolność kredytową kredytobiorcy, będącego jednostką
budżetową administracji publicznej –Zamawiający zabezpieczy spłatę kredytu wekslem własnym „in
blanco" z deklaracją wekslową,
Warunki udzielenia i spłaty kredytu proponowane przez Wykonawcę winny ponadto przewidywać
prawoZamawiającego do:
- dokonania wcześniejszej spłaty kredytu (rat) bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych kosztów oraz
możliwości
przesunięcia spłaty kredytu w ramach ustalonych lat kredytowania,
- zaciągnięcia kredytu w kwocie mniejszej niż określona w niniejszym zamówieniu bez naliczenia
przez Wykonawcę kosztów obsługi kredytu od wartości pomniejszonej kwoty kredytu.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot 66113000
II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
nie
II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części nie
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
nie
II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable)
jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe): 549265.00
Waluta: EUR
II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
nie
)
II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
nie
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: albo w dniach: (od udzielenia zamówienia)
albo
Rozpoczęcie
15/12/2011 (dd/mm/rrrr)
Zakończenie 31/12/2020 (dd/mm/rrrr)
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przetargowe,
na czasrówny okresowi związania ofertą, w wysokości 30.000 zł.
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych poniżej:
1) pieniądzu,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym
że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 42,
poz. 275 z późn. zm. ).

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich
przepisów
je regulujących
Zamówienie finansowane jest ze środków własnych Zamawiającego
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone
zamówienie
(jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których Oferta zostanie uznana za
najkorzystniejszą,przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani dostarczyć
Zamawiającemu stosowną
umowę regulującą współpracę, zawierającą w swojej treści minimum następujące postanowienia:
1) określenie celu gospodarczego
2) określenie, który z podmiotów jest upoważniony do występowania w imieniu pozostałych przy
realizacji ww.
zamówienia
3) oznaczenie czasu trwania współpracy wykonawców wspólnie realizujących zamówienie
obejmującego okres
realizacji przedmiotu zamówienia,
4) zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.
Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej regulującej współpracę lub umowy zawartej pod
warunkiem zawieszającym.
III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli
dotyczy)
jeżeli tak, Opis szczególnych warunków
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22
ust 1ustawy Pzp, dotyczące:
1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
Wykonawcy wykażą, ze posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie
Polski, a także realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Prawo
Bankowe (Dz. U. z 2002 r., Nr 72 poz. 665 z późniejszymi zmianami), a w przypadku określonym w
art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe lub inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności
przed dniem wejścia w życie ustawy
2)posiadania wiedzy i doświadczenia;
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt 1.2) Wykonawca zobowiązany jest
wykazać,w okresie 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy –poświadczający, iż Wykonawca w tym okresie, świadczył a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych świadczy, usługi odpowiadające swoim rodzajem i
wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia tj udzielił co najmniej jeden kredyt
długoterminowy na rzecz podmiotów publicznych na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 zł .
3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt 1.4) Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż Wykonawca osiągnął w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co
najmniej 1.000.000,00 zł.
2.W odniesieniu do warunków opisanych w pkt 1;
W celu potwierdzenia spełnienia warunku wskazanego w pkt 1.1) Wykonawca zobowiązany jest
wykazać, iż posiada wymagane prawem zezwolenie, o którym mowa w pkt VI.A.4 SIWZ.
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania niniejszego zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest

udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w
szczególności przedstawiając w tym celu
pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres
korzystania z nich przy wykonaniu niniejszego zamówienia.
3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć właściwie sporządzoną pisemną ofertę obejmującą cały
przedmiot wymieniony w SIWZ i opisany w załącznikach do specyfikacji. Do oferty należy dołączyć
wszystkie wymagane dokumenty, załączniki w miejscu i terminie wyznaczonym do składania ofert. w
szczególności Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, sporządzone według wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz
oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a do SIWZ, o braku podstaw
do wykluczenia.
4.Ocena spełnienia przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana metodą zero-jedynkową
wg formuły:
„spełnia – nie spełnia” w oparciu o dokumenty załączone do oferty a wyliczone w pkt VI SIWZ.
A. W celu potwierdzenia , że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej
działalności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy pzp z udziału w postępowaniu
o zamówienie publiczne wykonawca składa następujące dokumenty:
1.formularz ofertowy wg załączonego druku – Załącznik Nr 1 do SIWZ, wraz z harmonogramem spłaty
kredytu (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub
więcej Wykonawców oferta powinna być złożona (podpisana) przez Pełnomocnika Wykonawców
wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (zgodnie z pełnomocnictwem) albo złożona (podpisana) przez wszystkich
Wykonawców składających ofertę wspólną).
2.oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ, o spełnianiu
warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego
załącznik nr 2a do SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia. (w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie musi być
przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez Pełnomocnika Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia, a w przypadku, gdy
oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu podpisał każdy z Wykonawców
składających ofertę wspólną, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia musi być złożone
(podpisane) przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną).
3.aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (w przypadku
wspólnego ubiegania się
o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być
złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
4.zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r Prawo bankowe ( Dz
.U z 2002 r Nr 72 poz.665 z późniejszymi zmianami ) lub dokumenty równoważne (potwierdzające
prawo prowadzenia na terenie Polski działalności bankowej, w przypadku wspólnego ubiegania się o
udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone
przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
5. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające
odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne i 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. (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
6.aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8
ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).
7. aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9
ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w
przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej
Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

10.Oświadczenie o spełnieniu przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego –
Załącznik Nr 3 SIWZ. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia
przez dwóch lub
więcej Wykonawców w ofercie musi być przedmiotowe oświadczenie złożone (podpisane) przez
Pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (zgodnie z
pełnomocnictwem) albo oświadczenie złożone (podpisane) przez wszystkich Wykonawców
składających ofertę wspólną).
11.Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i/lub zawarcia umowy, jeżeli
osoba reprezentująca Wykonawcę, w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest osoba wskazana
jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze.
12.Potwierdzenie wniesienia wadium.
B. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w
sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane:
1. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby,
o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 u.p.z.p. mają miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego
organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w
zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8 u.p.z.p., wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie
wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone
przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentów, o których mowa poniżej:
- w pkt VI.A.3, VI.A.7 i VI.A.5, składa dokument lub dokumenty, wystawione w Kraju, w którym ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
- w pkt VI.A.6 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego Kraju
pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24
ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt VI.B.2.a) i c) oraz w pkt VI.A.6, powinny być wystawione nie
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania Ofert. Dokument, o którym mowa w pkt
VI.B.2.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania
Ofert.
4. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce
zamieszkania,nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt VI.B.2, zastępuje się je
dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym,
administracyjnym albo organem
samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio Kraju pochodzenia osoby lub Kraju, w
którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt VI.B.3 stosuje się
odpowiednio.
Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy na każdej
zapisanej stronie
poświadczanego dokumentu z zastrzeżeniem, że pełnomocnictwo może być przedłożone wyłącznie w
formie
oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
9. w celu potwierdzenia warunku znajdowania się przez
Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonanie zamówienia, wykonawca
do oferty ma załączyć: sprawozdanie finansowe
albo jego część, a jeżeli podlega ono badaniu

przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o
rachunkowości również z opinią odpowiednio o
badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców
nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania
finansowego innych dokumentów określających obroty
oraz zobowiązania i należności – za okres nie
dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – za
ten okres, poświadczające iż Wykonawca osiągnął w
każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, przychody netto ze sprzedaży, w kwocie co
najmniej 1.000.000,00 zł. (w przypadku wspólnego
ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o
udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie
ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa.
Dla potwierdzenia spełnienia tego warunku przez
Wykonawców składających Ofertę wspólną wystarczy
złożenie tego (-ch) dokumentów przez tego/
tych Wykonawcę/Wykonawców, który/którzy spełnia/
spełniają ten warunek).
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:
8.w celu potwierdzenia wymaganego doświadczenia
Wykonawca zobowiązany jest załączyć wykaz
wykonanych/wykonywanych usług w okresie 3 lat
przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – poświadczający, iż Wykonawca w tym
okresie, świadczył/ świadczy usługi odpowiadające
swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym
przedmiot zamówienia tj. udzielił co najmniej
jeden kredyt długoterminowy na rzecz podmiotów
publicznych na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000
zł . Wykonawca zobowiązany jest do powyższego
wykazu załączyć dokumenty ( np. referencje)
potwierdzające, że podane w wykazie usługi zostały
wykonane należycie lub są wykonywane należycie (w
przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej
Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia,
oceniane będzie ich łączne doświadczenie).
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
(jeżeli dotyczy):
III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
nie
III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
nie
jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób
odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
nie
Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
nie
_____
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
BUD/271/61/3/11
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne Ogłoszenie o profilu nabywcy
Numer ogłoszenia w Dz.U.: z dnia (dd/mm/rrrr)
Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego
systemu
zakupów) (w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: (dd/mm/rrrr) Godzina:
Dokumenty odpłatne
nie
jeżeli tak, Podać cenę (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):
Waluta:
Warunki i sposób płatności:
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 28/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:00
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach: albo w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/11/2011 (dd/mm/rrrr) Godzina: 10:30
Miejscowość (jeżeli dotyczy): Urząd Miasta i Gminy Myślenice Rynek 8/9 Pokój Nr 13 (sala
konferencyjna)
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
nie
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
nie
VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki
udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z
zapisami zawartymi w pkt VIA SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do
reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest
dostępna na stronie internetowej Zamawiającego (www.myslenice.pl).
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa Kod

pocztowy:
02-676
Państwo: Polska Tel.: +48 224587801
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl Faks: +48 224587800
Adres internetowy (URL): http://www.uzp.gov.pl
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Państwo: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Wobec niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności podjętej przez
Zamawiającegow toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności,
do której jest obowiązany na podstawie ustawy u.p.z.p., można wnieść odwołanie do Krajowej Izby
Odwoławczej na zasadach określonych
w art. 180-182 u.p.z.p.
VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość: Kod
pocztowy:
Państwo: Tel.:
E-mail: Faks:
Adres internetowy (URL):
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14/10/2011 (dd/mm/rrrr)

