EKO-DBAJ Sp. z o.o.
Cielcza, ul. Gajówka 1
63 – 200 Jarocin
NIP 617-20-79-775, REGON 251604025
e-mail: sekretariat@eko-dbaj.pl
tel./fax: 62 747 30 18
ogłasza przetarg nieograniczony, nieobjęty ustawą Prawo zamówień publicznych na dostawę
wiertnicy horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji
powykonawczej przewiertów w związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie innowacyjnych
rozwiązań w zakresie budowy i remontów rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych na
terenie Wielkopolski” w ramach Osi Priorytetowej 1 „Innowacyjna i konkurencyjna
gospodarka”, Działanie 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałanie
1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu”,
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
I. Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby Zamawiającego tj. EKO-DBAJ
Sp. z o.o. z siedzibą w Cielczy, ul. Gajówka 1, 63 – 200 Jarocin fabrycznie nowej wiertnicy
horyzontalnej oraz oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej
przewiertów zgodnie z poniżej wskazaną specyfikacją.
SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
WIERTNICY
HORYZONTALNEJ
I
OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO DO WZUALIZACJI POWYKONAWCZEJ
PRZEWIERTÓW:
I Wiertnica horyzontalna
Rok produkcji: wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 roku
Parametry techniczne wiertnicy:







Silnik diesel o mocy min. 100 KM
Masa operacyjna max. 7 000 kg
Siła ciągu/pchania min. 100 kN
Moment obrotowy min. 4000 Nm
Pompa płuczki o wydajności min. 130 litrów
Kabina operatora wiertnicy

Wyposażenie wiertnicy w urządzenia i osprzęt:


Żerdzie kute o średnicy min. 2,375” i długości min. 3,00 m w ilości 100 szt.



System mieszający (płuczkowy) napędzany silnikiem benzynowym wraz z
niezbędnym osprzętem (węże itp.)



Zbiornik z dyszami cyrkulacyjnymi oraz podstawą do zabudowy o pojemności min.
3000 litrów – 2 szt.



System lokalizacji głowicy wiercącej z możliwością skanowania zakłóceń
aktywnych wraz z wielozakresową, kodowaną sondą nadawczą oraz dotykowym
wyświetlaczem.



Narzędzia wiertnicze w min. ilościach i rodzajach:
- płytki wiertnicze – 3 szt.
- głowica wiercąca – 1 szt.
- żerdź startowa – 2 szt.
- adapter przyłączeniowy – 6 szt.
- tuleje ochronne – 2 szt.
- rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 150 mm – 1 szt.
- rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 200 mm – 1 szt.
- rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 250 mm – 1 szt.
- rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 300 mm – 1 szt.
- rozwiertak baryłkowy z wbudowanym krętlikiem min 10 ton 350 mm – 1 szt.
- głowice zaciągowe Ø 40,63,90,110,160,200
- skrzynka narzędziowa wraz z niezbędnymi kluczami do obsługi maszyny
- klucze do rozkręcania narzędzi wiertniczych
- smarownica ręczna
- lanca do mycia maszyny



Przyczepa do transportowania wiertnicy horyzontalnej,
- fabrycznie nowa przyczepa dwuosiowa DMC 18T o wzmocnionej konstrukcji
przygotowanej do mocowania wiertnicy o min. parametrach:
- typ zabudowy – skrzynia otwarta z najazdami hydraulicznymi
- wyprodukowana nie wcześniej niż w 2015 roku
- wymiary zabudowy (zewnętrzne): długość 6500-7000 mm (skrzyni), szerokość
2550mm, burty – ściana przednia stała h=1000-1100 mm
- ściana wykonana ze stali konstrukcyjnej o podwyższonej wytrzymałości S355
- Konstrukcja nośna oparta na dwóch belkach wzdłużnych oraz belki poprzeczne
- osie 10 ton BPW, zawieszenie pneumatyczne – konstrukcyjne DMC 20 ton
- Odbojnice przeciwnajazdowe zgodne z ECE



Zgrzewarka hydrauliczna doczołowa typu 250 do łączenia rur i kształtek z PE, PP
dla zakresu średnic min.: Ø63–250 metodą czołową z układem półautomatycznego
sterowania i rejestracją parametrów zgrzewania.



Agregat prądotwórczy o mocy maksymalnej nie mniejszej niż 4,4 kVA, mocy przy
pracy ciągłej nie mniejszej niż 4,3 kVA



Zagęszczarka płytowa nawrotna o min. parametrach roboczych:

rozmiar płyty roboczej nie mniejszy niż 440x900, grubość płyty roboczej nie mniejsza
niż 12mm, wysokość nie mniejsza niż 790mm, szerokość nie mniejsza niż 600mm,
wibracja dłoń/ramię <2.5 m/s2, wydajność powierzchni nie mniejsza niż 900 m2/h
wyposażona w system optymalizacji zagęszczenia i oszczędność czasu pracy,




Ubijak wibracyjny dwusuwowy z oddzielnym smarowaniem olejowym o
parametrach: ciężar roboczy max 60 kg, rozmiar płyty wibracyjnej nie mniejszy niż
280x330mm, suw na stopnie do ubijania nie mniejszy niż 64mm, silnik o mocy
roboczej nie mniejszej niż 1,7 kW (przy prędkości obr.4400 1/min).
Młot udarowy wiercąco kłujący z kpl. wierteł (fi 40, 50, 82, 100) o min parametrach:
- znamionowa moc wejściowa - 1800 W
- energia pojedynczego udaru - 11.5 J
- częstotliwość udarów - 2760 uderzeń/min

* Aparat do nawierceń pod ciśnieniem wyposażony w wiertła min.: fi 32 i 45 na żeliwo.
I.A. Oprogramowanie komputerowe do wizualizacji powykonawczej przewiertów
umożliwiające gromadzenie oraz przechowywanie danych wiertniczych w formie
elektronicznej z możliwością graficznego przedstawienia rzeczywistej/wykonanej trajektorii
przewiertu oraz parametrów instalacyjnych.
UWAGA!
Do każdej z nazw firm, znaków firmowych, itp., które zostały wymienione w niniejszej
specyfikacji dodaje się słowa : lub równoważne.
II. Termin dostawy przedmiotu zamówienia
Termin realizacji przedmiotu zamówienia (w tym dostarczenie do siedziby Zamawiającego) nie
później niż do 30 dni od dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym a Dostawcą na
realizację przedmiotu zamówienia.
Termin płatności do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej
faktury.
Zamawiający nie wyraża zgody na wystawiania faktur częściowych.
III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania
tych warunków:

W przetargu mogą wziąć udział podmioty spełniające następujące warunki:
1. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, co wykażą składając dokumenty o których
mowa w ust.2 i poniżej.
2. Wykażą realizację trzech dostaw wiertnic horyzontalnych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym
okresie. Zamawiający wymaga od Dostawcy przedłożenia stosownych referencji
wystawionych przez klientów potwierdzających, że dostawy zostały zrealizowane w sposób
terminowy i należyty, w tym należy wykazać dostawy wiertnic horyzontalnych o wartości
minimum 1 000 000 złotych netto każda.
3. Przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że Dostawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem zamówienia, przy czym najważniejszym elementem
będzie wskazanie, że Dostawca posiada polisę na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż
1 mln złotych (lub równoważną tej kwocie w innej walucie, przy czym za kurs przeliczeniowy
uznaje się kurs średni Narodowego Banku Polskiego na dzień złożenia oferty).
4. Złożą oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – oświadczenie Dostawcy na
Formularzu ofertowym.
5. Przedstawią aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej (lub ich odpowiedników w kraju oferenta zarejestrowanego poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej), jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Dostawcy ze względu na
otwarcie jego likwidacji lub ogłoszenia jego upadłości, wystawiony nie wcześniej niż sześć
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego (lub jego
odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej)
potwierdzające, że Dostawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż trzy miesiące przed upływem terminu składania ofert.
7.Przedstawią aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych (lub jego odpowiednika w kraju oferenta zarejestrowanego poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej) potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed
upływem terminu składania ofert.
8. Wniosą wadium o którym mowa w pkt. V.
9. Udzielą gwarancji na wiertnicę horyzontalną nie krótszą niż 12 miesięcy bez limitu godzin.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu
Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków na podstawie oświadczeń
i załączonych dokumentów, o których mowa wyżej zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

IV Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Dostawcami oraz
przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Dostawcami
1. Osoby uprawione do porozumiewania się z Dostawcami w sprawie ogłoszenia i przedmiotu
zamówienia: Jolanta Kaczmarek i Tomasz Kulczak, tel./fax 62 747 30 18, e-mail:
sekretariat@eko-dbaj.pl
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Dostawcy
przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za
pomocą faxu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła
do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.
3. Oferta musi być złożona w formie pisemnej.
4. Dostawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia treści ogłoszenia, kierując
swoje zapytanie na piśmie na adres Zamawiającego. Zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert
zmienić treść ogłoszenia. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający niezwłocznie udostępni
na stronie internetowej, na której dostępne jest ogłoszenie.
EKO-DBAJ Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo niedokonania wyboru żadnej oferty i zamknięcia
postępowania bez podania przyczyny oraz unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
V Wymagania dotyczące wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt
tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu,
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej,
z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy
Zamawiającego w Banku Zachodnim WBK SA I O/Jarocin nr 29 1090 1131 0000 0001 1833
7589. Wadium wnoszone w pozostałych formach, należy dołączyć w formie oryginału do
oferty.
4. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji
gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego)
przedstawiciela gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego
identyfikację np.: złożony wraz z imienną pieczątkę lub czytelny (z podaniem imienia i

nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania z ofertą, zobowiązanie gwaranta do
wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w następujących okolicznościach:
1) Dostawca na wezwanie Zamawiającego, z przyczyn leżących po stronie Dostawcy, nie złożył
wymaganych dokumentów lub oświadczeń, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Dostawcę jako najkorzystniejszej,
2) Dostawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji
przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w ofercie,
3) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stało się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
5. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do
dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 09.00.
6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się
na rachunku bankowym Zamawiającego.
7. Dostawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofertę akceptowalną formą wadium
zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.
8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Dostawcom niezwłocznie po wyborze oferty
najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Dostawcy, którego oferta
została wybrana jako najkorzystniejsza.
9. Dostawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci
wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia.
10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Dostawcy, który wycofał ofertę
przed upływem terminu składania ofert.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy
wskazany przez Dostawcę.
12. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Dostawca w odpowiedzi na wezwanie
Zamawiającego, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń
lub wyjaśnień, o które prosił Zamawiający, co powodowało brak możliwości wybrania oferty
złożonej przez Dostawcę jako najkorzystniejszej.
13. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Dostawca, którego oferta została wybrana:
1) odmówił podpisania umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia na warunkach
określonych w ofercie,
2) zawarcie umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia stanie się niemożliwe
z przyczyn leżących po stronie Dostawcy.
VI Termin związania ofertą
1. Dostawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym
przedłużeniem okresu ważności wadium. Przedłużenie terminu związania ofertą może nastąpić
tylko raz.

VII Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Ofertę należy złożyć wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej
specyfikacji.
2. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści specyfikacji.
3. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na komputerze lub inną trwałą i czytelną
techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i
zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
4. Kwoty podane w ofercie muszą być wskazane w złotych polskich – PLN. Zamawiający
dopuszcza rozliczenia wyłącznie w złotych polskich.
5. Dostawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych
i/lub ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
6. Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli Dostawcy.
7. Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez Dostawcę.
8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający
identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu
za zgodność z oryginałem).
9. W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność z oryginałem kopii
dokumentów przez osoby niewymienione w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Dostawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być
przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej przez upoważnionego przedstawiciela
Dostawcy za zgodność z oryginałem kopii.
10. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
11. Dostawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VIII Składanie ofert
Ofertę w języku polskim, spełniającą warunki określone w ogłoszeniu, składa się w zaklejonej
kopercie oznaczonej nazwą i adresem firmy składającej ofertę z dopiskiem „Oferta na dostawę
wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej
przewiertów”. Oferta powinno być przesłana lub dostarczona osobiście na adres EKO-DBAJ
Sp. z o.o., Cielcza ul. Gajówka 1, 63-200 Jarocin do dnia 6 lutego 2017 r. do godz. 9.00 czasu
obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Oferty otrzymane po podanym terminie zostaną
odesłane oferentom nieotwarte. W przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem będzie się
ją uważać za złożoną w terminie, jeżeli zostanie doręczona do Spółki do dnia 6 lutego 2017 r.
do godz. 9.00 czasu obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej. Pełne ryzyko niedoręczenia
oferty w terminie spoczywa na oferencie.
IX Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.
1. Kryterium ceny (z wagą punktową 80) – wartość liczona wg wzoru:

C = (Cmin / Cbad) x 80 pkt, gdzie:
C – wartość punktowa ocenianego kryterium
Cmin – najniższa cena netto wśród ważnych ofert
Cbad – cena netto badanej oferty
Kryterium ceny będzie rozpatrywane na podstawie ceny podanej przez Dostawcę w formularzu
ofertowym. Kryterium będzie oceniane łącznie dla wiertnicy horyzontalnej i oprogramowania
komputerowego do wizualizacji powykonawczej przewiertów. Pod uwagę będzie brana suma
ceny za maszynę i oprogramowanie. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.
2. Kryterium okresu gwarancji (bez limitu godzin) (z wagą punktową 20) – wartość liczona
wg wzoru:
G = (Gbad / Gmax) x 20 pkt, gdzie:
G - wartość punktowa ocenianego kryterium
Gbad - okres gwarancji w miesiącach badanej oferty
Gmax - najdłuższy okres gwarancji w miesiącach wśród ważnych ofert
Kryterium okresu gwarancji będzie rozpatrywane na podstawie okresu gwarancji podanego
przez Dostawcę w formularzu ofertowym. Kryterium będzie oceniane łącznie dla wiertnicy
horyzontalnej i oprogramowania komputerowego do wizualizacji powykonawczej
przewiertów. Jeśli okres gwarancji będzie różny dla maszyny i oprogramowania, pod uwagę
będzie brany krótszy z nich. Wynik zaokrąglony będzie do dwóch miejsc po przecinku.
Minimalny okres gwarancji (bez limitu godzin) wynosi 12 miesięcy.
3. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych za wyżej wymienione kryteria.
Maksymalnie Dostawca może uzyskać 100 punktów. Za ofertę najkorzystniejszą uznana
zostanie oferta z największą liczbą punktów.
4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze
względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej liczbie punktów, wezwie on Dostawców,
którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych.
5. Dostawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane
w złożonych ofertach.
6. W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Dostawcy pisemnych wyjaśnień
dotyczących treści złożonej oferty. Dostawca będzie zobowiązany do przedstawienia
pisemnych wyjaśnień w terminie określonym przez Zamawiającego.
7. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z niniejszym ogłoszeniem, niepowodujące
istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.

8. Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, którego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom przedstawionym w niniejszym ogłoszeniu, a także zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
X Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi dnia 6 lutego 2017r. o godz. 10:00 czasu obowiązującego
w Rzeczypospolitej Polskiej.
XI Wybór oferty
Oferty zostaną zweryfikowane pod kątem spełnienia wymogów określonych w ogłoszeniu.
W przypadku stwierdzenia w ofercie braków lub nieścisłości oraz niedostarczenia wszystkich
wymaganych dokumentów oferent zostanie powiadomiony o możliwości uzupełnienia oferty
w wyznaczonym terminie. Oferenci mogą być również wezwani o złożenie wyjaśnień
dotyczących treści oferty. Oferty niespełniające wymogów (niedające się uzupełnić lub
nieuzupełnione) zostaną odrzucone.
XII Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w
celu zawarcia umowy w sprawie realizacji przedmiotu zamówienia
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi
Dostawców, którzy złożyli oferty o:
1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo
miejsce zamieszkania i adres Dostawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz
nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
Dostawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium
oceny ofert i łączną punktację,
2) Dostawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie,
3) Dostawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając
uzasadnienie.
2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje o
których mowa w pkt 1) również na stronie internetowej także oraz w miejscu publicznie
dostępnym w swojej siedzibie.
Informacja o najkorzystniejszej ofercie będzie także opublikowana w „Bazie
konkurencyjności” na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.
3. Zamawiający powiadomi wybranego Dostawcę o miejscu i terminie podpisania umowy.
XIII Załączniki
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami.
2. Istotne postanowienia umowy.
Cielcza, dnia 30 grudnia 2016 r.

