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4]"-923 Bytom, ul. Nickla 19

tel.1f'a,"r 3ż 286 -41-54

Pieczęć zamawiającego

sP 26. ż6L/1,/żt

oGŁoszENlE o zMÓWtENtU
poniżej 130 000 zł

pn. ,.Wvkonanie zasiIania głównego segmentu C szkołv"
Szkołv Podstawowei nr 26 w Bvtomiu przv ul. Nickla 19

Konkurs ofert na podstawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiqcego
załqcznik do zarzqdzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia j0 grudnia 2020r. w sprawie
ustalenia zasad udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

!. NAZWA lADRES ZAMAWUAJĄCEGo
Gmina Bytom - Szkoła Podstawowa nr 26 w 4t - 923 Bytomiu przy ul. Nickla 19
Tel,/fax 32 286 4L 54
Strona i nternetowa : ryy4v{.spż6. bytom. p l

e-m a i l : sqŁręt§Iul@§p2§. b$g11.pl

ll. oPls PRzEDMloTU zAMóWlENtA
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zasilania głównego segmentu C szkoły
2, Termin wykonania zamówienia miesiąc od dnia zawarcia umowy.
3. Pozycja wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych::
453 10000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

tlt. WYKAZ WYMAGANYCH DoKUMENTóW
1,. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy przedłożą kompletną

ofertę zawierającą:
a) wypełniony formularz ofert, stanowiący załącznik nr ]" do ogłoszenia,
b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w
celu wskazania, iż w stosunku do Wykonawcy nie otwarto likwidacji lub nie ogłoszono
upadłości - w formie oryginału, kopii potwierdzonej ,, za zgodność z oryginałem" lub
wydruku ze strony internetowej,

c) pełnomocnictwo do działania w imieniu wykonawcy, jeżeli do reprezentowania
wykonawcy wskazano osobę inną niż upoważnioną z mocy prawa - oryginał lub kopia
poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza,

d) kosztorys inwestorski.

lV. KRYTERIA ocEN oFERT
t. SpoŚród ofert podlegających ocenie za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z

najnizszą ceną brutto - 1OO%.



V. PoDsTAWoWEWARUNKIREALlzAcJlZADANIA.
Warunki realizacji zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do
Ogłoszenia

Vl. lNFoRMACJE o sPosoBlE PRZYGoToWANlA oFERT.
t. Wykonawca oblicza cenę brutto ofert z uwzględnieniem zapisów zawartych w

niniejszym ogłoszeniu wypełniając formularz cenowy stanowiący załącznik do oferty.
2. Oferta, oświadczenia i dokumenty winny być sporządzone w formie pisemnej, w języku

polskim. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do
reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną we
właściwym rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej
wykonawcy. Upoważnienie musi być dołączone do oferty (np. pełnomocnictwo), o ile
nie wynika ono z innych dokumentów złączonych do oferty przez wykonawcę. Podpisy
należy składać w sposób umożliwiający identyfikację podpisującego. Kopie
dokumentów winny być poświadczone ,,za zgodność z oryginałem", prlez co rozumie
si podpisani dokumentu przez wykonawcę oraz opatrzenie dokumentu klauzulą ,,za
zgodność z oryginałem" , z zastrzeżeniem notarialnego poświadczenia pełnomocnictw.

Vll. MlEJscE lTERMIN SKŁADANIA l oTWARclA oFERT.
1. Oferta powinna być złożona w zaklejonej kopercie opisanej w następujący sposób:

Szkoła Podstawowa nr 26
4I-923 Bytom ul. Niickla 19

sekretariat

oFERTA
,,Wykonanie zasilania głównego segmentu C szkoły''

w Szkole Podstawowej nr 26 w Bytomiu przy u!. Nickla 19

NlE oTWlERAĆ PRZED DNlEM: 18 marca do godz. 9.15

Ofertę nalezy złożyć osobiście za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie
Zamawiającego - Szkoła Podstawowa nr 26 w Bytomiu przy ul. Nickla 19 -sekretariat
do 18 marca do godz. 9.00
Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niewpłynięcie oferty w terminie lub
niezgodnie z ww. opisem
Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub uzupełnić ofertę
na zasadach i w sposób w jaki składana jest oferta z dopiskiem ,,ZMIANA". Ponadto
przed upływem terminu składania ofert Wykonawcy przysługuje prawo wycofania
złożonej oferty.
Otwarcie ofert nastąpiw 18 marca 2O21,r. o godz. 9.15 w Szkole Podstawowej nr 26 w
Bytomiu - p.o_kój kierownika gospodarczego.

2.

3.

4.

5.



6. Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert odczytana zostanie:
a) Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
b) Nazwę i siedzibę wykonawcy.
Vlll. lNFoRMACJE o sPosoBlE PoRozUMlEWANlA slĘ l PRZEKAZAYWANlA

KoREsPoNDENcJl.
1. Strony postępowania porozumiewają się i przekazują korespondencję dot.

Postępowan ia pisem n ie lu b d rogą elektron icz ną z zastrzezen iem pkt 2..

2. Wykonawcy przekazują korespondencję pod adres:
o Szkoła Podstawowa nr 26 ul. Nickla 19 4t-9ż3 Bytom

lub elektronicznie na adres:
. :_+łł,ęlą1§[1Q5p]6'fu!g!n.p!l - w temacie należy podaĆ tytuł zamówienia

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcą jest. P. Gabriela Skalska tel.
663 486 560 lub e-mail: sekreląr!ąt@sp26.bvtom.d

lx. PosTANoWlENtA KoŃcoWE
L. Postępowanie prowadzi się w języku polskim
2. W sprawach nieregulowanych w niniejszej lnformacji stosuje się postanowienia

Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiących załącznik do zarządzenia
nr 572/2O Prezydenta Bytomia z dnia 30 grudnia żO2Or, w sprawie ustalenia zasad
udzielania zamówień publicznych w miejskich jednostkach organizacyjnych.

Załączniki do ogłoszenia:
1. Opis przedmiotu zamówienia
2. Formularz ofertowy
3. Postanowienia umowne.
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