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46/2009
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.

W ZAWIERCIU ul. 11 LISTOPADA 2  ;  42-400  ZAWIERCIE

OGŁASZA  POSTĘPOWANIE W TRYBIE PRZETARGU  NA

ZAKUP AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO

POSTĘPOWANIE PROWADZONE JEST ZGODNIE Z REGULAMINEM 
OBOWIĄZUJĄCYM W SPÓŁCE

Termin wykonania : 22.12.2009r.  
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego:

www.rpwikzawiercie.pl

Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: 

Jerzy Mazur                             - Kierownik dz. Gł. Mech. i Energetyka 
                                                   tel. 503 017 687

Ewa Mićka                                - Inspektor ds. Zamówień Publicznych i Terenowo-Prawnych
                                                 -tel. (032) 67 220 17; 18 wew. 49
                                                  Fax: 032 67 01 049 e-mail: ewa.micka@rpwikzawiercie.pl

Informacji dotyczących przetargu udziela się od poniedziałku do piątku w godz. 700- 1500 
Oferty należy składać do dnia 08.12.2009 r. do godz. 1200 w siedzibie Zamawiającego
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z o.o.            
11 Listopada 2   42-400 ZAWIERCIE –parter budynku- kancelaria 
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu. 08.12.2009r  o godz. 1215 w  siedzibie Zamawiającego 
REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA z o.o.            
11 Listopada 2   42-400 ZAWIERCIE    w sali konferencyjnej - I piętro.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy , którzy:
1. posiadają  uprawnienia  do  wykonania  określonej  działalności  lub  czynności,  jeżeli  ustawy  nakładają 

obowiązek posiadania takich uprawnień;
2. posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  potencjał  techniczny,  a  także  dysponują  osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia;
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia
5. w postępowaniu o udzielenie zamówienia , po stronie wykonawcy, nie mogą brać udziału  
     pracownicy Zamawiającego oraz osoby pozostające z nimi w stosunku pokrewieństwa  lub   
     powinowadztwa.

Zamówienie niniejsze stanowi zamówienie sektorowe i jako takie nie podlega przepisom ustawy prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia może przez analogię stosować  ustawę-Prawo 

Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania przetargowego.

dotyczy: zakupu agregatu
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