Miasto Konin zaprasza do składania ofert na wykonanie przyłącza światłowodowego do
sieci KoMAN budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Kolejowej 2 w Koninie i
budynku Bursy Szkolnej przy al. 1 Maja 22a w Koninie.
Zakres robót i sposób wykonania przyłączy został określony w załącznikach:
- projekt budowlano-wykonawczy SP6,
- przedmiar robót SP6,
- projekt budowlano-wykonawczy BS1,
- przedmiar robót BS1.

Z wykonawcą zostanie podpisana umowa o treści jak w załączniku.
Termin wykonania przyłączy: 40 dni od daty podpisania umowy.

Informacje dodatkowe

1. Warunki udziału w postępowaniu ofertowym
Do udziału w postępowaniu uprawnieni są wykonawcy, którzy:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny oraz osoby zdolne do
wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia.
2. Dokumenty potwierdzające warunki:
a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
ofertowym,
b) wykaz minimum dwóch wykonanych usług o zakresie podobnym lub takim
samym jak usługa zamawiającego, za lata 2014 – 2016, potwierdzonych
referencjami.
3. Kryteria oceny: cena 100%.
4. Oferta cenowa powinna zawierać kwoty brutto w PLN za:
a) wykonanie przyłącza do Szkoły Podstawowej nr 6,
b) wykonanie przyłącza do Bursy Szkolnej nr 1.

5. Termin i miejsce dostarczenia oferty cenowej wraz z innymi dokumentami:
do 29.09.2017 r. godz. 15.30, w kancelarii lub Biurze Obsługi Interesanta Urzędu
Miejskiego w Koninie. Ofertę należy dostarczyć w zamkniętej kopercie z
oznaczeniem wykonawcy, opisanej „Oferta na…. Nie otwierać przed …. Dla
Wydziału Informatyki” lub w inny sposób zapobiegający jej przedterminowemu
otwarciu.
6. Ofertę można wysłać również pocztą na adres: Urząd Miejski w Koninie, Wydział
Informatyki, plac Wolności 1, 62-500 Konin (liczy się data dostarczenia przesyłki do
UM).
7. Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego
wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z części zaplanowanych robót oraz
możliwości wyjaśnień i uzupełnień ofert.
9. Zamawiający do czasu podpisania umowy na wykonanie zadania zastrzega sobie
prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez
podawania przyczyn.

Konin, 20.09.2017 r.

