nr post.: 122/520/DM/2017

Gdańsk,

09.10.2017r.

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o.
ul. Jaśkowa Dolina 2, kod 80-252
tel. 341-01-69, fax. 341-80-80

O G Ł A S Z A
przetarg nieograniczony sektorowy nie podlegający przepisom Ustawy – Prawo zamówień
publicznych
na wykonanie remontów obiektów budowlanych w Zajezdni Tramwajowej w Gdańsku –
Wrzeszczu i w Zajezdni Tramwajowej w Gdańsku - Nowym Porcie
1. Termin wykonania: do 31.12.207r.
2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na Część A, B.
3. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
•
•
•
•
•
•

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
dysponują potencjałem technicznym, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
wniosą wadium w wysokości: - 6 000 zł na Część A,
- 1 200 zł na Część B
na zasadach określonych w Rozdz. VII SIWZ.

4. Specyfikację istotnych warunków zamówienia dostępna na naszej stronie internetowej:
www.gait.pl - przetargi.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert alternatywnych lub wariantowych.
6. Kryteria oceny:

cena

- 100 %

7. Termin składania ofert - 24.10.2017 r. godz. 09:30.
Oferty należy składać w Gdańskich Autobusach i Tramwajach Sp. z o.o. ul. Jaśkowa Dolina 2
80-252 Gdańsk pok. nr 17.
8. Otwarcie ofert dnia 24.10.2017 r o godz. 10:00 w Gdańskich Autobusach i Tramwajach
Sp. z o.o., ul. Jaśkowa Dolina 2 80-252 Gdańsk pok. nr 7.
9. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni od terminu składania ofert.
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