Załącznik nr 1 do Procedury zamawiania…

Ogłoszenie o przetargu
nieograniczonym
sprawa numer –ZC/004/TW/2017
1) Zamawiający:
Energetyka Kaliska – Usługi Techniczne Sp. z o.o.
REGON: 250405460
62-800 Kalisz, Al. Wojska Polskiego 35
internet: http:// www.ekut.pl
e-mail: sszybist@ekut.pl
numer kierunkowy + 48 tel. 693-899-168 fax. ………………
2) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
a) w sprawach merytorycznych – Stanisława Szybist - Szameta tel. 693-899-168
b) w sprawach proceduralnych – Krystyna Kosicka tel. (0-62) 765-80-18
w godz. od 08:00 do 14:00

3) Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na „Rozbudowa stacji elektroenergetycznej 110/15 kV
GPZ Rutki wraz z kompleksową przebudową rozdzielni WN i budową rozdzielni SN 15 kV” wg
WZ.
rodzaj zamówienia:
roboty budowlane
dostawy
usługi
oferty częściowe:
tak
nie
oferty wariantowe:
tak
nie
4) Termin (okres) realizacji zamówienia- pożądany (lub bezwzględnie wymagany): 30.11.2017 r.
5) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
100 % cena
6) Warunki Zamówienia odebrać można osobiście w dniach 12.06.2017 r. w godzinach od 12:00 do 15:00, 13.06.2017 r.
w godzinach od 09:00 do 11:00 w Oddziale – Wykonawstwa EK-UT w Toruniu przy ul. Wschodniej 36, 87 – 100 Toruń w
Wydziale Przygotowania Produkcji i Rozliczeń pokój 3 tel. 693-899-168

7) Wadium w wysokości: nie jest wymagane
8) Projekt budowlano – wykonawczy do wglądu w Oddziale – Wykonawstwa EK-UT Wydział TP, pokój 3
9) W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki wskazane w Warunkach Zamówienia.
10) Miejsce i termin składania ofert:
a) miejsce składania: ofertę należy złożyć elektronicznie na adres: sszybist@ekut.pl
b) w terminie do: 16.06.2017 r. godz. 10:00
11)
a)
b)
c)

Miejsce i termin otwarcia ofert:
miejsce otwarcia : otwarcie ofert w niniejszym postepowaniu jest niejawne
data: jak data składania ofert godz. 10:15
termin związania ofertą 45 dni

12) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad
określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zmianami) oraz
Procedurze obowiązującej w EK-UT Sp. z o.o.
Sporządził:

(miejscowość), dnia:

..........................................
Toruń, 09.06.2017 r.
Wywieszono dnia:

..........................................

