Skarżysko-Kamienna; 11.09.2019r.

ZS/022/ 608 /2019

OGŁOSZENIE
MESKO S.A. w Skarżysku-Kamiennej zwane dalej Zamawiającym, zaprasza zainteresowane
podmioty gospodarcze do składania ofert na zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej
zasilającej generator Endomat w hali 202 w formule „zaprojektuj i wykonaj”.
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Rodzaj zamówienia: Usługi/Roboty budowlane.
Zamawiający: MESKO S.A.
ul. Legionów 122
26-111 Skarżysko – Kamienna
Tel./fax: 41/253-68-83
e-mail: inwestycje@mesko.com.pl

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie wg procedury wewnętrznej
Zamawiającego.
4. Ogłoszenie o przetargu wraz z SIWZ opublikowane zostało na stronie internetowej:
www.mesko.com.pl
5. Oferent jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o pobraniu Ogłoszenia ze strony
internetowej www.mesko.com.pl na adres e-mail: inwestycje@mesko.com.pl w treści,
którego należy podać dane firmy, osobę do kontaktu.
6. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj
i wykonaj” instalacji gazowej zasilającej generator Endomat w hali 202 Kraśnik,
ul. Fabryczna 6.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Zał. Nr 6 Opis przedmiotu
zamówienia oraz Zał. Nr 7 Warunki przyłączenia do sieci gazowej.
7. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pan Leszek Bańka, tel. 81/825 71 76
lub 601 500 606, e-mail: l.banka@mesko.com.pl
8. Okres udzielonej gwarancji: Wykonawca zobowiązany jest udzielić 36 miesięcznej
gwarancji, liczonej od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.
9. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone
w pkt. 2 i złożyli dokumenty, o których mowa w pkt. 11 Warunków przetargowych.
10. Oferty pisemne należy składać w MESKO S.A., ul. Legionów 122, 26-111 SkarżyskoKamienna Biuro Główne pok. 127 do dnia 16.10.2019r. do godz. 11:00 w zamkniętych
kopertach, opieczętowanych i zaadresowanych na Zamawiającego z dopiskiem „Oferta
na zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej”.
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11. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16.10.2019r. o godz. 12:00.
12. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
13. Zamawiający zobowiązany jest do śledzenia pobranego ze strony internetowej
www.mesko.com.pl „Ogłoszenia”, pod którym mogą pojawić się umieszczone przez
Zamawiającego istotne dokumenty mające wpływ na przebieg przetargu, informacje o jego
wynikach lub o unieważnieniu przetargu.
14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
a) odrzucenia oferty w przypadku nie spełnienia wymogów formalnych oferty lub wezwania
oferenta do uzupełnienia braków formalnych oferty
b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów,
c) prowadzenia negocjacji z wybranymi oferentami,
d) swobodnego wyboru oferty,
e) unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.
Z poważaniem
DTZ
Dyrektor Biura Zakupów
(_) Ireneusz Mikołajek

Załączniki:
Zał. Nr 1 – SIWZ L.dz. 609/ZS/2019 z dnia 11.09.2019r.
Zał. Nr 2 – Warunki przetargowe.
Zał. Nr 3 – Druk oferty.
Zał. Nr 4 – Projekt umowy.
Zał. Nr 5 – Druk Oświadczenia.
Zał. Nr 6 – Opis przedmiotu zamówienia.
Zał. Nr 7  Warunki przyłączenia do sieci gazowej.
Zał. Nr 8 – Oświadczenie o przeprowadzeniu wizji lokalnej.
Zał. Nr 9 – Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych.

