Bełchatów: Obsługa w zakresie mechanicznego przetwarzania
odpadów /2015
Numer ogłoszenia: 243166 - 2015; data zamieszczenia: 17.09.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: EKO-REGION Sp. z o.o. Bełchatów , ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów,
woj. łódzkie, tel. 044 6330815, 6330819, faks 044 6330819.


Adres strony internetowej zamawiającego: www.eko-region.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka z o. o..

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Obsługa w zakresie mechanicznego
przetwarzania odpadów /2015.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia 1.
Wykonanie przy użyciu sprzętu Zamawiającego: a)Ładowarka HSW-534 szt. 1, nr fabryczny
2700002P0877808,nr inwentarzowy 626/580 b)Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny
590839, nr inwentarzowy 614/580; c)Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, nr fabryczny 760100,
nr inwentarzowy 642/580;na terenie Zamawiającego w Bełchatowie przy ulicy Przemysłowej 14 i 16
obsługi w zakresie produkcji paliwa alternatywnego, segregacji odpadów, załadunku, rozładunku i
przemieszczania odpadów. Produkcja paliwa alternatywnego i mechanicznego przetwarzania
odpadów: 1.Załadunek odpadów na przenośniki podawcze do: a)rozdrabniacza wstępnego Jupiter
3200, b)rozdrabniacza końcowego Power Komet 2800, c)rozdrabniacza mobilnego DW 3060,
d)separatora optycznego Tittech, e)rozrywarki worków BRT, f)sita mobilnego SM518. 2.Załadunek
gotowego paliwa alternatywnego na samochody (19 12 10), 3.Mieszania gotowego paliwa
alternatywnego w hali magazynowej paliw, 4.Załadunek odpadów na samochody do wywozu z terenu
ZWB (frakcja podsitowa, nadsitowa, szkło, złom itd.), 5.Przemieszczanie (podgarnianie) odpadów na
terenie zakładu (19 12 12 (frakcja nadsitowa, podsitowa, lekka, ciężka), 20 03 01, odpady
przemysłowe, szkło, gruz, złom), Zastrzega się zmianę ustawienia maszyn i urządzeń w linii
technologicznej i obsłudze. Segregacja frakcji suchej: a)Załadunek odpadów na urządzenia i
przenośniki podawcze do separatoa Tittech; b)Przemieszczanie, podgarnianie i załadunek odpadów
według potrzeb. c)utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywanych prac oraz w

bezpośrednim otoczeniu. Zastrzega się zmianę ustawienia maszyn i urządzeń w linii technologicznej i
obsłudze. Odpady przemysłowe: a)Przemieszczanie, podgarnianie i załadunek odpadów według
potrzeb. b)utrzymanie czystości i porządku na terenie wykonywanych prac oraz w bezpośrednim
otoczeniu. Zastrzega się zmianę ustawienia maszyn i urządzeń w linii technologicznej i obsłudze. 2.
System pracy sprzętu Praca w systemie trzyzmianowym w godzinach: I zmiana od godz.:6:00÷14:00 II
zmiana od godz.:14:00÷22:00 III zmiana od godz.:22:00÷6:00 (w nagłych przypadkach); Praca
ładowarek powinna odbywać się: -HSW-534 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku; MANITOU 2010 ładowarka zastępcza; -MANITOU 2011 w systemie dwuzmianowym od poniedziałku
do piątku; w soboty na jedną zmianę, dodatkowo w niedzielę przy złych warunkach atmosferycznych
(mieszanie paliwa); Praca na jednej zmianie nie oznacza pracy na zmianie I-ej; praca na dwie zmiany
nie oznacza pracy na zmianie I-ej i II-ej. W szczególnych przypadkach praca w niedzielę i dni
świąteczne. Zastrzega się zmiany w harmonogramie prac, który będzie sporządzany w piątek na
tydzień następny. 3. Koszty WYKONAWCY 1.Czynsz dzierżawny za sprzęt wymieniony w punkcie 1
wynosi: a)Ładowarka HSW-534 szt. 1, - 500,00 zł./m-c kalendarzowy; b)Ładowarka teleskopowa
MANITOU szt. 1, - 500,00 zł./m-c kalendarzowy; c)Ładowarka teleskopowa MANITOU szt. 1, - 500,00
zł./m-c kalendarzowy. 2.Ponoszenia kosztów tankowania sprzętu wymienionego w punkcie 1.
3.Ponoszenia wszystkich kosztów napraw niezbędnych do zachowania sprzętu w stanie nie
pogorszonym, 4.Ponoszenia kosztów opłat środowiskowych za emisję gazów; 5.Ponoszenia kosztów
opłat drogowych wynikających z ruchu pojazdem nie normatywnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 5 czerwca 2009 roku (DZ.U. z 2009 r. Nr 86 poz. 721 z późń. zmianami)..
II.1.5)

V przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:


Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających



Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających na podstawie art. 67
ust. 1 pkt. 6. ustawy Pzp.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2, 90.53.30.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 6 000,00 zł
(słownie: sześć tysięcy złotych 00/100). Termin wniesienia wadium upływa równocześnie z terminem
złożenia oferty, tj. do dnia 25.09.2015 r. godz.: 09:00. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub
kilku następujących formach: a) pieniądzu - na konto Zamawiającego w Bank Spółdzielczy w
Bełchatowie 24 8965 0008 2001 0006 4288 0001; 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. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku
bankowym, 5. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 6. Niezależnie od formy, w
jakiej zostanie wniesione wadium, Zamawiający uzna ważne tylko oferty zabezpieczone wadium,
będącym w dyspozycji Zamawiającego. W przypadku wpłaty pieniężnej na konto Zamawiającego
kwota wadium musi realnie wpłynąć na bankowe konto - czego potwierdzenie będą stanowić wyciągi
bankowe. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie ksero dokumentu wystawionego na
rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem. Dokumenty, o których mowa w
ppkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym wykonawca jest związany z ofertą, 7.
W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej wymagane jest dołączenie oryginału
dokumentu wadium do oferty (luźno, np. w osobnej kopercie), natomiast kserokopię dokumentu
wystawionego na rzecz Zamawiającego poświadczonego za zgodność z oryginałem należy dopiąć do
oferty. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym
wykonawca jest związany ofertą. 8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom
niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust.4a, 9.
Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy, 10. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek
Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający żąda
ponownego wniesienia wadium przez Wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art.46
ust 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 12. Jeżeli wadium
wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku
bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawcę. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi
na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie
złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy
podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub
informacji o tym , że nie należy do grupy kapitałowej lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o
której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez
wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli
wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia
publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się
niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Niewniesienie wadium lub wniesienie
wadium po terminie składania ofert spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży
dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

wymagane uprawnienia (operatorzy sprzętów-ładowarek), jeżeli przepisy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia
poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych


przez wykonawcę.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: świadczył przez okres minimum jednego roku w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej 1 usługę na kwotę min. 50 000 zł netto / miesiąc o podobnym charakterze jak
przedmiot zamówienia, czyli polegającą na pracach wykonywanych przy użyciu ładowarki,
związanych z załadunkiem, podgarnianiem i przemieszczaniem odpadów komunalnych o
kodzie 20 03 01 z uwzględnieniem prawidłowej klasyfikacji odpadów, w tym między innymi
zmieszanych odpadów komunalnych o kodzie 20 03 01 -posiada minimum jeden rok
doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, potwierdzonego referencjami
(lub innymi poświadczeniami) w zakresie pracy przy produkcji paliw alternatywnych o kodzie
19 12 10 na średnim miesięcznym poziomie minimum 1300 Mg. 2.Ocena spełnienia
warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie
spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach



złożonych przez wykonawcę.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca oświadczy, iż w
jego dyspozycji znajduje się ładowarka lub iż jest w stanie zapewnić zastępczą ładowarkę w
przypadku wystąpienia awarii w czasie do 2 godzin, od godziny w której wystąpiła awaria.
osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia (operatorzy
sprzętów - ładowarek), jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach



zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia
(operatorzy sprzętów - ładowarek), jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich
uprawnień. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na
zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia poszczególne warunki i będzie oparta na



informacjach zawartych w dokumentach złożonych przez wykonawcę.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1.Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedłoży opłaconą
polisę lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem
zamówienia na kwotę minimum 200 000,00 zł. 2.Ocena spełnienia warunków udziału w
postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: wykonawca spełnia/ nie spełnia

poszczególne warunki i będzie oparta na informacjach zawartych w dokumentach złożonych
przez wykonawcę.
III.4) 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
III.4.1) 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:


wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech 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 wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;



wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych
przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;



opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące
dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy,
należy przedłożyć:


oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;



aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie
w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące
przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia albo składania ofert;


aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z
opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert;



wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu
na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia,
przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla
wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
potwierdzający, że:


nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, 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 wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;



nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)


zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
składania ofert;



zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania
albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.
1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do
grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1.Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych
dokumentów złożonych wraz z ofertą pełnomocnictwo winno zawierać zakres i zostać podpisane
przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. 2.Wypełniony i podpisany formularz ofertowy o treści
określonej w załączniku nr 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:



1 - Cena - 95
2 - Termin platności faktur - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie
prowadzona:
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.eko-region.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: ul. Bawełniana 18,
97-400 Bełchatów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.09.2015 godzina 09:00, miejsce: ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) 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

