OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.

Nazwa i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 2063, ul. S. Banacha 2, 00-909 Warszawa, tel.: (22) 6 824 121;
fax.: (22) 6 824 108, NIP: 521-12-07-048, REGON: 010210333

2.

Tryb udzielenia zamówienia publicznego: Przetarg nieograniczony.

3.

Adres strony internetowej, na której zamieszczono specyfikację istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczono na stronie internetowej pod adresem:
www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl. SIWZ uzyskać można również w siedzibie Zamawiającego - Jednostka
Wojskowa 2063, Warszawa, ul. Stefana Banacha 2, pokój nr 225/kancelaria, w godzinach urzędowania
30
00
00 00
7 - 9 i 11 15 , lub pocztą na pisemny wniosek przesłany do Zamawiającego faksem pod numer: (22)
6 824108. Numer postępowania 2013/S 199-344165, data przesłania do publikacji Urzędowi Oficjalnych
Publikacji Wspólnot Europejskich: 10.10.2013 roku data publikacji: 12.10.2013 roku.

4.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
o możliwości składania ofert częściowych o możliwości składania ofert wariantowych:
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi sprzątania powierzchni biurowych wewnętrznych
oraz powierzchni zewnętrznych w kompleksach wojskowych przy ul. Radiowej 49, ul. Pirenejskiej 5,
ul. Kaliskiego 49, Pl. Piłsudskiego 4, ul. Długiej 13/15, Al. Niepodległości 141a w Warszawie,
nr sprawy: 113/13
- w prowadzonym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert częściowych;
- w prowadzonym postępowaniu nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

5.

Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia od 01.01.2014 roku zgodnie z terminarzem z załącznika nr 2 do SIWZ.

6.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:
W przetargu zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)
mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, spełniający wymogi
określone w art. 22 ust. 1 ustawy, a ich ocena będzie dokonywana metodą „spełnia – nie spełnia”.
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
• posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania;
• posiadania wiedzy i doświadczenia;
• dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia;
• sytuacji ekonomicznej i finansowej;
• spełniania wymogów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

7.

Wymagania dotyczące wadium:
45
Wymaga się wniesienia wadium w wysokości 30.000,00 zł nie później jak do godziny 8
dnia 26.11.2013 roku.

8.

Kryteria oceny i ich znaczenie:
1) najkorzystniejsza, tj. najniższa cena - 100 pkt.
Zgodnie z przyjętymi kryteriami oferty będą oceniane w skali 0 – 100 pkt.

9.

Miejsce i termin składania ofert:
Zamawiający wyklucza składanie ofert drogą elektroniczną. Ofertę należy złożyć
do
45
dnia 26 listopada 2013 roku nie później niż do godz. 8 w siedzibie Zamawiającego - Jednostka
Wojskowa 2063 w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 2 pokój nr 225/kancelaria,
00-909 Warszawa, osobiście lub pocztą (decyduje data wpłynięcia do kancelarii).
00
Publiczne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 26 listopada 2013 roku o godzinie 10 w Jednostce
Wojskowej 2063 w Warszawie przy ul. Stefana Banacha 2, pokój 328.

10.

Termin związania ofertą:
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
DOWÓDCA
płk Grzegorz WLAZŁOWSKI

