
OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU
 
Gminny Zespół Oświaty, ul. Głowackiego 4, 58-100 Świdnica,  tel./fax. (074) 852-30-67 ogłasza  przetarg 

nieograniczony nr zamówienia GZO-01/2006 na :

 

„Zorganizowanie przewozu uczniów do szkół i placówek oświatowych na terenie Gminy 
Świdnica w roku szkolnym 2006/2007”

Termin realizacji przedmiotu zamówienia : od 01 września 2006 r. do 31 sierpnia 2007 r.
Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 
Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 
Nie przewiduje się składania ofert częściowych. 
Umowa ramowa- nie dotyczy 
Dynamiczny system zakupów – nie przewiduje się 
Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej 
1. Zamawiający wybierze ofertę z najniższą ceną  według  następujących wag: 

1)     CENA  BRUTTO  ZA  1 WOZOKILOMETR            -      80 % 
2)     CENA  BRUTTO  ZA  GARAŻOWANIE  4  AUTOBUSÓW ZAMAWIAJĄCEGO  ZA  1 MIESIĄC   -  5  % 
3)     CENA  BRUTTO  ZA  ZEWNĘTRZNE  MYCIE  4  AUTOBUSÓW  ZAMAWIAJĄCEGO                   -  5  %
4)     CENA BRUTTO ZA  1 R - GODZ. USŁUG  TECHNICZYCH  I  NAPRAW  AUTOBUSÓW  ZAMAWIAJĄCEGO    -  10  
%

2.   Ocena ważnych ofert odbędzie się wg następującego schematu analogicznie dla : pkt 1- 1, 1-2, 1-3, 1-4

najniższa cena spośród ważnych ofert                 x   wart. %  x  100 pkt.
 cena oferty badanej

Wadium : nie wymagane 

W przetargu mogą wziąć udział oferenci niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i spełniający warunki art 22 ust. 1 
ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający warunki dodatkowe określone w SIWZ. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu nastąpi przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia 

Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest dostępny na stronie internetowej zamawiającego: 

http://bip.swidnica.dolnyslask.pl/  ogłoszenia o zamówieniach publicznych lub
można odebrać osobiście: w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Świdnica , ul. B. Głowackiego 4,              58-100 
Świdnica pok.208 ( koszt  0 zł) oraz pocztą na pisemny wniosek zamawiającego. 

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć 
URZĄD GMINY
w Świdnicy
oraz opatrzona napisem

OFERTA  NA  PRZETARG nr GZO-01/2006  nie otwierać przed
dniem  20.07.2006 r.  godz. 10.30.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA DNIA 20.07.2006 o godzinie 10:00. 

OTWARCIE OFERT : 
Urząd Gminy 58-100 Świdnica ul.B.Głowackiego 4  sala 210 Ip 
w dniu 20.07.2006 o godz. 10:30. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest : 
Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Leszek Michalski  w dni robocze w godz. 8ºº do 
15ºº , tel. (074) 852-30-67 wew. 301 ; fax (074)852-30-67 w.208 .
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