
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

ZAMAWIAJĄCY 

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. 
96 - 100 Skierniewice 
ul. Czerwona 7 

NIP: 836 - 13-31-389 
REGON : 750051347 

tel 46 833 30 97 
fax 46 833 30 97 
Internet: http:// www.mzkskierniewice. pl 
e- mail: sekretariat@mzkskierniewice. p l 
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Godziny pracy Zamawiającego : w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do15:00. 

ZAPRASZA DO ZŁOŻEN IA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE 
PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZGODNIE Z PODROZDZIAŁEM 1 § 25 - § 31 
REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ SEKTOROWYCH na dostawy, usługi i roboty 
budowlane PRZEZ MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI SP. Z 0 .0 . W SKIERNIEWICACH 

na wykonanie dostawy p. n.: 

DOSTAWA 2 SZTUK FABRYCZNIE NOWYCH AUTOBUSÓW, W WERS.JI 
TURYSTYCZNE.J DLA MIE.JSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKAC.JI SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W SKIERNIEWICACH 

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV) 34121000-1 Autobusy i autokary 

Nr referencyjny postępowania nadany przez Zamawiającego : MZK.14.P.2017 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ) umieszczona została na stronie internetowej 
Zamawiającego www.mzkskierniewice.pl BIP, zakładka Przetargi 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do Umowy. 

Językiem postępowania o udzielenie zamówienia jest język polski. 

Termin wykonania zamówienia: odbiór autobusów nastąpi po podpisaniu umowy, w terminie 
określonym w wyniku postępowania ( termin dostawy- kryterium oceny ofert) o udzielenie 
zamówienia i po sporządzeniu protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez obie Strony. 

Termin związania ofertą : 30 dni 

Termin i miejsce składania ofert: 24 października 2017 r. godzina 11:00 
Siedziba Zamawiającego w sekretariacie na adres: Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o., 96-100 
Skierniewice, ul. Czerwona 7 

Zamawiający nie wymaga od wykonawców wniesien ia wadium. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych 

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupeł · J cych 

MIEJSKI ZAK~AD KOMUNIKACJI Sp. z o.o. 
96· 1 00 Skierniewice 

ul. Czerwona 7 
tel. 46 833·30·97 

NIP 836-13-31-389 



WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy: 

1. nie podlegają wykluczeniu; 

Brak podstaw do wykluczenia zostanie zweryfikowany na podstawie przedłożonego wraz 
z ofertą oświadczenia- wg wzoru na Załączniku Nr 3 do SIWZ. 

2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące : 

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, 
o ile wynika to z odrębnych przepisów: ~ 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada aktualne 
zezwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia -jeżeli takie 
zezwolenie wymagane jest przepisami prawa; 

b. sytuacji ekonomicznej i finansowej: 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 
oświadczenie - wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ . 

• 

c. zdolności technicznej i zawodowej: 

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca wraz z ofertą przedłoży podpisane 
oświadczenie - wg wzoru na Załączniku nr 2 do SIWZ. 

Kryterium oceny ofert: 

cena- 60o/o 

termin dostawy przedmiotu zamówienia - 40°/o 
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