Przedmiot: SVA/J/4620-69/2017: Dostawa materiałów budowlanych na zadanie 01901 Żurawica.
Zamawiający: AMW SINEVIA Sp. z o.o.
Województwo: mazowieckie
Adres: 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego Paderewskiego
Telefon: 22 101 21 00 do 03
Fax: 22 101 21 04
Strona internetowa: nie podano
Data publikacji: 2017-04-21
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: AMW SINEVIA Sp. z o.o., 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Ignacego
Paderewskiego, REGON: 14298987700000
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: podmiot prawa publicznego
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa
materiałów budowlanych wg zestawienia wraz z rozładunkiem na zadaniu 01901 Żurawica.
Przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji. Zakres zamówienia ujęty jest w
przedmiocie zamówienia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest
dostawa materiałów budowlanych wg zestawienia wraz z rozładunkiem na zadaniu 01901 Żurawica.
Przedmiot umowy będzie pochodził z bieżącej produkcji. Zakres zamówienia ujęty jest w
przedmiocie zamówienia.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do postępowania, Wykonawca ma obowiązek wnieść
wadium w wysokości:
5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy zł).
2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
1) w pieniądzu,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
3) w gwarancjach bankowych,
4) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007
r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
3. Wadium musi być złożone lub wpłynąć na rachunek Zamawiającego przez upływem terminu
składania ofert.
4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, co najmniej na okres związania ofertą.
III.2) WARUNKI UDZIAŁU
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych
warunków:
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
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:
IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków
zamówienia:
IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
2017-05-04 godzina: 12:30, miejsce:
IV.3.5) Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

