Ogłoszenie 507/W/2018/Oddział Koszalin
o przetargu nieograniczonym
1)

2)

Postępowanie numer – ZN/3576/505AD/2018/1
Zamawiający:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
Oddział w Koszalinie z siedzibą w Koszalinie
Adres siedziby
ul. Morska 10, 75-950 Koszalin
REGON:
190275904-00050; NIP: 583-000-11-90
strona internetowa:
http://bip.energa-operator.pl
Postępowanie organizuje i prowadzi:
ENERGA Logistyka Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, Wydział Zakupów Operacyjnych Koszalin
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono:

3)

Adrian Żmudziński, e-mail: adrian.zmudzinski2@energa.pl; tel. +48 94 348 3168
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00 .
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:

4)

rodzaj zamówienia: Rb - wykonanie robót
Termin realizacji zamówienia:

„Budowa wiaty garażowej w Słupsku pod potrzeby podnośnika do prac pod napięciem”

do 10.12.2018 r. od dnia zawarcia umowy.

5)
6)
7)

8)
9)
a)
b)
10)
a)
b)
11)

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %):
Cena brutto [100%]
Termin związania ofertą: 60 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
Warunki Zamówienia:
Udostępnione
są
w
formie
elektronicznej
na
stronie
internetowej
http://bip.energa-operator.pl
Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie
udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach
Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:
miejsce składania: Koszalin ul. Morska 10 75-950 K-lin ul. Morska10 (Biuro Podawcze, p.100)
w terminie do: 01.08.2018 r. , do godz. 08:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
miejsce otwarcia: Koszalin ul. Morska 10 pok. 105 parter, siedziba Oddziału Koszalin
data: jak data składania ofert, godz. 12:30
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego)
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zmianami).

Sporządził:

Andrzej Łuniewski

Dnia.

13-07-2018

