OG/ 3293 /2011
Katowice dn. 25.02.2011r.

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, ul. Wojewódzka 19, 40 – 026
Katowice, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000247533, NIP 634 012 87 88, REGON
271506695, wysokość kapitału zakładowego: 608.393.000,00zł, wpłacono w całości tel.:
+48 32 6038 861, fax: +48 32 6038 614, Internet: www.gpw.katowice.pl ogłasza wszczęcie
postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego na
podstawie Wewnętrznego Regulaminu Przetargowego Zamawiającego na wykonanie zadania pn.:
„Opracowanie dokumentacji technicznej i wykonanie zadania : Przyłączenie do sieci ENION
S.A. Będzin budynków zakładowych na terenie SUW Maczki”
Nr postępowania : OG/322/ 13 /2011
CPV 71320000-7 Usługi inŜynieryjne w zakresie projektowania, 45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie:
do 30 czerwca 2011r,
Wadium wynosi : 7.000,00 zł (słownie:siedemtysięcy 00/100)
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Kryterium - cena - stanowi 100% wagi
Termin związania ofertą:
Oferta zachowuje swoją waŜność przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem
terminu składania ofert.
Opis warunków udziału w postępowaniu: zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej pod adresem:
www.gpw.katowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna równieŜ otrzymać w siedzibie Zamawiającego pokój nr 52 B, V piętro w godz. 9.00 – 13.00 za odpłatnością 10zł netto, bądź na pisemny wniosek
kierowany na adres Zamawiającego lub numer telefaksu: 32 603 86 34.
Oferty naleŜy składać w siedzibie Zamawiającego, do dnia 11.03.2011 r. do godziny 9:00. Dopuszcza
się składanie ofert drogą pocztową. W przypadku osobistego składania ofert, oferty naleŜy składać w
siedzibie Zamawiającego: Wydział Zamówień Publicznych, pokój nr 52 B, V piętro, w godzinach od
7:30 do 14:30 od poniedziałku do piątku.
Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w dniu 11.03.2011 r o godzinie 9:30 w sali
konferencyjnej Nr 58 – IV piętro.
Osobą upowaŜnioną do kontaktów z Wykonawcami w zakresie spraw formalnych jest:
Maciej Widlarz fax: 32 6038634.

