Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy,
ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa
tel./fax (022) 814-50-40
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY
na zadanie pod nazw :

„Dostawa i monta elektronicznego systemu zabezpieczenia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Białoł ka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa”
CPV -30242000-7
(nr Sprawy 5/NAUTILUS/2007)
1. Opis przedmiotu zamówienia :
„Dostawa i monta elektronicznego systemu zabezpieczenia dla Biblioteki Publicznej w Dzielnicy
Białoł ka m.st. Warszawy, ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa” dla
wypo yczalni dla dzieci przy ul. Pancera 18 w Warszawie

szczegółowy

potrzeb nowej
opis przedmiotu

zamówienia zawiera Rozdz. II i zał cznik Nr 3.
2. Miejsce i termin składania ofert:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy
ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa
(sekretariat) do dnia 10.09.2007 r. do godz. 08.00
3. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy
ul. Kowalczyka 3, 03-193 Warszawa
(gabinet Dyrektora) dnia 10.09.2007 r. do godz. 08.30
4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
www.bialoleka.e-bp.pl lub mo na j odebra w siedzibie Zamawiaj cego, w godz. 900 - 1500 w
cenie 4,60 zł (brutto) lub otrzyma za zaliczeniem pocztowym.
5. Kryteria oceny i ich znaczenie: Cena – 100 %
6. Zamawiaj cy nie dopuszcza składania ofert cz ciowych i wariantowych
7. Zamawiaj cy nie przewiduje udzielenia zamówie uzupełniaj cych, aukcji elektronicznej,
dynamicznego systemu zakupów i umów ramowych.
8. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy:
a) s uprawnieni do wyst powania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami Prawa
zamówie

publicznych,

b) posiadaj uprawnienia niezb dne do wykonania prac b d cych przedmiotem zamówienia,

c) posiadaj niezb dn wiedz i do wiadczenie, oraz dysponuj potencjałem technicznym i
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) znajduj si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniaj cej wykonanie zamówienia,
e) nie podlegaj

wykluczeniu z post powania na podstawie art. 24 Prawa zamówie

publicznych,
f) zło
Zło

o wiadczenie wynikaj ce z art. 22 ust. 1 Prawa zamówie publicznych,

dokumenty zgodne z art. 26 ust. 2 PZP i wyszczególnione w § 1 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 pkt. 2,

Rozporz dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów
potwierdzaj cych spełnianie warunków udziału w post powaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jakich mo e

da zamawiaj cy od wykonawcy (Dz. U. Nr 87, poz. 605):

a) Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed wszcz ciem post powania, a je eli okres
prowadzenia działalno ci jest krótszy – w tym okresie wykonali min 3 zadania,
odpowiadaj ce przedmiotowi zamówienia o warto ci min.90.000,00 zł brutto.,
b) Wnios wadium w wysoko ci 4.000,00 zł.
9. Ocena spełnienia warunków odb dzie si

na podstawie przedstawionych dokumentów i

o wiadcze na zasadzie spełnia/nie spełnia.
10. Forma porozumienia – pisemna – Zamawiaj cy dopuszcza form

faxu, pod warunkiem

niezwłocznego potwierdzenia oryginałem. Wszelkie o wiadczenia, wnioski, zawiadomienia,
pytania i informacje Zamawiaj cy i Wykonawcy musz przekazywa pisemnie. Zamawiaj cy nie
dopuszcza porozumiewania si drog elektroniczn .
11. Termin realizacji zamówienia: 14 dni od dnia podpisania umowy.
12. Termin zwi zania ofert : 30 dni licz c od daty otwarcia ofert.
13. Ogłoszenie przekazano dnia 31.08.2007 r. do Biuletynu Zamówie Publicznych na Portalu UZP,
na stron internetow Zamawiaj cego oraz tablic ogłosze w siedzibie Zamawiaj cego.

