TRANS – WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wielkopolskim
________________________________________________________________________

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
(ART. 701 USTAWY Z DNIA 23 KWIETNIA 1964R. – KODEKS CYWILNY)

Na dostawę koparki jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego
z zobowiązaniem wykupu
1. Zamawiający:
TRANS – WOD - KAN Sp. z o.o.
ul. Piłsudskiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
tel. 500 057 346 e-mail biuro@transwodkan.pl www.transwodkan.pl
NIP 599-27-39-342, Regon 211202335, KRS: 0000076915, Kapitał zakładowy 830 000,00 PLN
2. Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień
przez Trans-Wod-Kan Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.” oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. Kodeks cywilny na „Dostawę koparki jednonaczyniowej w formie leasingu operacyjnego
z zobowiązaniem wykupu”.
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i ofert wariantowych.
4. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 01.03.2021 r.
5. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
−

Cena

– 100 %

7. Warunki

przetargu

są

dostępna

na

stronie

internetowej

www.transwodkan.pl

oraz

nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką kurierską (na koszt Wykonawcy).
8. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu
W celu wykazania braku podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia
Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w pkt XXI warunków przetargu, Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie o braku podstaw wykluczenia;
2)

spełniają warunki udziału w postepowaniu,

a) posiadają

odpowiednie

kompetencje

lub

uprawnienia

do

prowadzenia

określonej

działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej oraz posiadają zdolności techniczne lub
zawodowe umożliwiające realizację zamówienia.
Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków nastąpi na podstawie złożonych oświadczeń
o spełnieniu

warunków

udziału

w

postępowaniu

oraz

w

oparciu

o informacje

zawarte

w dokumentach załączonych do Oferty przez Wykonawcę. Z treści załączonych dokumentów musi
wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki zostały spełnione.
9. Miejsce i termin składania ofert: Biuro nr 1, ul. Piłsudskiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.,
10.12.2020 r. godz. 12:00
10. Termin związania ofertą: 30 dni.
__________________________________________________________________________________________
Adres: Trans – Wod - Kan Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 10, 66-400 Gorzów Wlkp.
Tel.: 500 057 346, www.transwodkan, e-mail: biuro@transwodkan.pl
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