Wykonawcy

Koszalin, 12.07.2018 roku

Dot Ogłoszenie nr 491/D/18/Oddział Koszalin
ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk Oddział w
Koszalinie ul. Morska 10, na podstawie art. 22 ust. 7, Regulaminu Udzielania Zamówień w ENERGAOPERATOR SA,
Zamawiający informuje o zmianie Warunków Zamówienia/Ogłoszenia.

III. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
1.
Terminy dotyczące ofert
1.1. termin składania ofert upływa w dniu 24-07-2018 r. o godz. 08:00 /75-950 K-lin ul. Morska 10,
Biuro Podawcze, p. 100;
1.2. otwarcie ofert nastąpi w ostatnim dniu składania ofert w siedzibie Zamawiającego 24-07-2018
godz. 10:00 /pok. 105 parter, siedziba Oddziału Koszalin/;
DZIAŁ X sposób przygotowania oferty
2. Znakowanie i składanie ofert
2.2 Na kopercie należy również umieścić opis:
„Oferta do ogłoszenia nr 491/D/18/Oddział Koszalin
- Dostawa agregatów prądotwórczych na podwoziu jezdnym z homologacją
- Nie otwierać przed 24-07-2018 10:00”
IV.

Wymagania jakie muszą spełniać Wykonawcy
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania:
1.
posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają taki obowiązek;
2.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące
wymagania:
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, co najmniej dwie dostawy, odpowiadające przedmiotowi zamówienia tj.:
a) jednej dostawy agregatów prądotwórczych o mocy minimum 160kVA, zamontowanych na
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homologowanych podwoziach jezdnych dostosowanych do wagi i gabarytów agregatów, z
możliwością ciągnięcia zestawu (przyczepa wraz z zatankowanym do pełna agregatem,
kompletem kabli) przez samochody ciężarowe – o wartości zamówienia nie mniejszej niż
70 000,00 złotych netto;
b) jednej dostawy agregatów prądotwórczych o mocy minimum 100kVA, zamontowanych na
homologowanych podwoziach jezdnych dostosowanych do wagi i gabarytów agregatów, z
możliwością ciągnięcia zestawu (przyczepa wraz z zatankowanym do pełna agregatem,
kompletem kabli) przez samochody o DMC do 3,5t – o wartości zamówienia nie mniejszej
niż 70 000,00 złotych netto;
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