Licytacja L-47-2011

Ogłoszenie o zamówieniu L-47-2011 - papier kserograficzny

I. Dane zamawiającego

Nazwa:
Mateusz , Prezentacja
Adres pocztowy: Prezentacyjna 0
Miejscowość: Prezentów, Kod pocztowy: 00-000
Tel.: , Faks:
Rodzaj zamawiającego:

Numer ogłoszenia w BZP:

234534

Termin otwarcia licytacji:

2011-03-17 10:00:00.

II. Przedmiot zamówienia

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
papier kserograficzny
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog
techniczny:

Nie
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia
zakres
Wspólny słownik zamówień

Główny przedmiot
Dodatkowe przedmioty

Słownik główny
13.44.44.33-3
-

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
12 miesięcy

III. Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i
technicznym

Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia
Nie

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków

Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz
niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22
ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub
licencje

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu
składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca
wykonania oraz załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty
te zostały wykonante w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u
których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne

Nie

IV. Procedura

Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena

Zmiana umowy

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy
Nie

Termin związania ofertą

30 dni

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców, w tym
wymagania techniczne urządzeń informatycznych

Wymagania formalne:1. Z platformy w pełnym zakresie mogą korzystać wyłącznie wykonawcy
zarejestrowani w systemie pod adresem https://licytacje.uzp.gov.pl. 2. Wykonawca, aby umożliwić
zamawiającemu dopuszczenie go do udziału w licytacji, winien zarejestrować się w systemie
dostępnym na stronie https://licytacje.uzp.gov.pl, a wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w
licytacji winien przekazać zamawiającemu informację o swoim loginie. 3. W przypadku podania przez
wykonawcę niewłaściwego loginu bądź nieprzekazania go zamawiającemu wraz z wnioskiem,
wykonawca zobowiązany jest do jego przekazania najpóźniej jeden dzień przed terminem otwarcia
licytacji. Brak loginu lub brak poprawnego loginu będzie skutkował brakiem możliwości wzięcia
udziału w licytacji. Wymagania techniczne: Komputer klasy PC wyposażony w system operacyjny
Windows lub Linux, z dostępem do sieci Internet, przeglądarka internetowa Ms Internet Explorer w
wersji
6.0
lub
wyższej
albo
Mozilla
Firefox
w
wersji
2.0
lub
wyższej.

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej

Licytacja elektroniczna na sukcesywne dostawy papieru kserograficznego będzie licytacją
jednoetapową. 2. W toku licytacji elektronicznej wykonawcy składają kolejne korzystniejsze
postąpienia. Możliwość złożenia postąpienia istnieje od otwarcia licytacji do jej zamknięcia. 3. Oferta
złożona w toku licytacji przestaje wiązać, gdy inny wykonawca złożył ofertę korzystniejszą. 4. W toku
licytacji wykonawcy proponują rzeczywistą cenę za dostarczenie jednej ryzy papieru. Cena jest
wyrażona w złotych oraz ewentualnie w groszach; grosze należy oddzielić od złotych kropką. 5.
Oferta złożona przez wykonawcę winna być niższa od oferty najkorzystniejszej co najmniej o kwotę
minimalnego postąpienia. 6. Zamawiający przyjął za minimalne postąpienie wartość 10 groszy
(słownie: dziesięć groszy). 7. W toku licytacji system licytacji na bieżąco udostępnia wszystkim
wykonawcom informacje o pozycji złożonych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w
licytacji elektronicznej, a także o cenach złożonych ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji
nie są ujawniane informacje umożliwiające identyfikację wykonawców. 8. Zamawiający udzieli
zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę brutto za jedną ryzę papieru.

Minimalna wysokość postąpienia

0.10 PLN

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej

2011-03-14 13:29:00

Miejsce składania wniosków o dopuszczenie do licytacji elektronicznej

gfj

Termin otwarcia licytacji elektronicznej

2011-03-17 10:00:00.

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej

Upływa 2011-03-17 10:10:00

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

zamawiający nie wymaga zabezpieczenia należytego wyk...

Istotne dla stron postanowienia umowy, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy w sprawie zamówienia publicznego

dryy

Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii
Europejskiej

Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku
nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających
zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie
całości lub części zamówienia

Nie

