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OGLOSZENIE 0 WSZCZ^CIU POST^POWANIA 2AKUPOWEGO W TRYBIE

NEGOCJACJI W FORMULE OTWARTEJ

1. Przedmiotowe Post^powanie o udzielenie Zakupu prowadzone jest w trybie negocjacji w formuie otwartej

zakohczone aukcjq elektronicznq lub/i negocjacjami handlowymi z zachowanjem zasad okreslonych

w niniejszym cfokumencie, zas w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje si? zapisy zamieszczone w PROC

77513/D Procedura Zakupy w PTS ,,Betrans" sp. z o.o. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych

z uwzgl^dnieniem Kodeksu Post^powania dla Partnerow Biznesowych Spotek GK PGE, dost^pnych na stronie:

http://betrans.pl/przetargi jak rowniez postanowienia Kodeksu Cywilnego. Post^powanie nie jest obj^te

przepisami ustawy Prawo zamowieh publicznych. Wykonawca przyst^puj'qc do udziatu w Post^powaniu

zakupowym skfada O^wiadczenie zgodne z Zafqcznikiem 3 do Ogbszenia, ze zapoznal si^ z zasadami

okre^lonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, ze on, jego Pracownicy, Wspotpracownicy, osoby

przy pomocy ktorych b^dzie realizowac Umow? Zakupowq oraz jego Podwykonawcy b^dq przestrzegac

wszystkich obowiqzuj^cych przepisow prawa oraz postanowiert ww. dokumentow.

2. W zwj^zku z wejsciem w ^ycie Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie

o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, ie komunikat dot, przetwarzania danych osobowych, dost^pny

jest na stronie internetowej http://betrans.Dl/przetarcii. Wykonawcy zobowi^zani sq do zapoznania si? z tre^ciq

tego komunikatu.

3. Dane dotyczqce Zamawiajqcego i Organizatora post^powania:

3.1. Zamawiajqcy: PTS ,,Betrans" sp. z o.o., Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98.

3.2. Organizator Post^powania zakupowego: PTS ,,Betrans" sp. z o.o. Piaski 4, 97-410 Kleszczow - Dziaf

Handlowy(FH).

3.3. Adres do korespondencji w sprawie Zamowienia: PTS ,,Betrans" sp, z o.o. Pjaski 4, 97-410 Kleszczow;

Dzia^ Handlowy (FH).

3.4. E-mail do korespondencji w sprawie Zakupu: marzena.kurzydlak(33betrans.pl.

3.5. Znak Post^powania zakupowego: BTC/FH/0677/349/2019.

4. Nazwa i apis przedmiotu Zakupu:

Przedmiotem Zakupu jest dostawa 10 sztuk skompletowanych nadwozi dla pojazdu marki Honker 2000 "

zgodnych ze specyfikacjq stanowiqcq Zatqcznik nr 1 do Ogtoszenia.

5. Termin realizacji Zakupu:

5.1. dostawa5sztukdodnia30.08,2019r.

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betr~?ns" spotka z ograniczon^ odpowiedzialnosci^

Kalisko 13, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel; + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzibc^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel; +48 75 772 37 01 fax; +48 75 772 37 37

Oddzial Rogowiec z siedzib^w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Befchatow, skr. poczt. 98, tel, +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi, XX Wydziat Krajowego R.ejestru Sc^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapital Zakladawy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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5.2. dostawa5sztukdodnia31.12.2019r.

6. Oferty cz^sciowe: Zamawiajqcy nie dopuszcza sk+adania ofert cz^sciowych.

7. Oferty rownowazne: Zamawiajqcy nie dopuszcza sktadania ofert r6wnowaznych.

8. Opis warunkow udziatu w Post^powaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spetnienia tych

warunkow.

8.1. 0 udzielenie Zakupu mogq ubiega6 si^ Wykonawcy, ktorzy spetniaj^ nast^pujqce warunki udzia+u

w post^powaniu:

8.1.1. posiadajq niezb^dnq wiedz^ i doswiadczenie oraz potencjai techniczny, a takze dysponujq

osobami zdolnymi do wykonania Zakupu,

8.1.2. posiadajq uprawnienia do wykonywania okreslonych czynnosci, jezeli ustawy naktadajq obowi^zek

posiadania takich uprawnien,

8.1.3. znaj'duj^si^wsytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajqcej wykonanie Zakupu.

Ocena spetnienia warunk6w udziatu w Post^powaniu zakupowym nastqpi na podstawie przedstawionych

przez Wykonawc^ o^wiadczert i dokumentow, o ktorych mowa w pkt 9 Ogtoszenia metodq spetnia/nie

spetnia.

8.2. Zamawiaj'qcy nie dopuszcza do udzia^u Wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si$ o udzielenie Zamowienia

(Konsorcjum) oraz udzia+u Podwykonawcy podczasjego realizacji.

9. Wykluczenie Wykonawcy z Post^powania zakupowego o udzielenie Zakupu

9.1. Zamawiajqcy wyklucza Wykonawc^, jezeli:

9.1.1. nie wykazat spe^nienia warunkow udziatu w Post^powaniu zakupowym lub nie wykazat braku

podstaw wykluczenia,

9.1.2. ztozyf nieprawdziwe informacje majqce wpfyw lub mogqce miec wp^yw na wynik prowadzonego

Post^powania zakupowego,

9.1.3. nie daje r^kojmi nalezytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu

lub cztonkom organow spolki Wykonawcy post^powanie o popetnienie przest^pstwa w zwiqzku

z prowadzonq dzia^alnosciq gospodarczq,

9.1.4. bezprawnie wptywat lub probowat wptynqc na czynno^ci Zamawiajqcego lub pozyskac informacje

poufne, mogqce dac mu przewag^ w Post^powaniu zakupowym,

9.1.5. urz^dujqcego cztenka jego organu zarzqdzajqcego lub nadzorczego, wspolnika spotki

w spotce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spotce komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przest^pstwo:

a) ktorym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art.

258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48

ustawyzdnia25 czerwca2010r. osporcie,

Praeds^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,8etrans" spotka z ogrsniczon^ odpowiedziafnosci^

Kalisko 13, 97-400 Betchatow, skr. poczt. 98, tef: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddziat Eltur-Trans z siedzib^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sqd Rejonowy dla Lodzi-Srodimiescia w Lodzi, XX Wydzieit Krcijowego Rejestm S^dowego Numer KRS: 0000134150
Kapitaf Zakladowy 16 078 500,00 PLN R.EGON 592178498 NIP: 769-19-76-060
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b) o charakterze terrorystycznym, o kt6rym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r.

- Kodeks karny,

c) skarbowe,

9.1.6. jest podmiotem zbiorowym, wobec ktorego sqd orzek^ zakaz ubiegania si^ o zamowienia publiczne

na podstawie ustawy z dnia 28 pazdziernika 2002r. o odpowiedzialnosci podmiotow zbiorowych za

czyny zabronione pod grozbq kary lub wobec ktorego orzeczono tytutem srodka zapobiegawczego

zakaz ubiegania si^ o zamowienia publiczne.

9.2. Zamawiajqcy maze zdecydowac o wykluczeniu Wykonawcy, jezeli:

9.2.1. nie wykonat Umowy zawartej przez Zamawiajqcego lub inne Spotki z GK PGE lub wykonat

jq nienalezycie,

9.2.2. og^oszono upacHosc bqdz otwarto likwidacj^ Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszcz^to

post^powanie upacHosciowe bqdz likwidacyjne,

9.2.3. uzasadnione jest podejrzenie, ±e zawari z innym Wykonawcq lub podmiotem nie uczestniczqcym

w Post^powaniu zakupowym, porozumienie maj^ce na celu zaktocenie konkurencji w Post^powaniu

zakupowym.

10. Wymagane dokumenty, jakie muszq bye dostarczone w celu potwierdzenia spetnienia warunkow

udziatu w Post^powaniu zakupowym:

10.1. Wniosek o dopuszczenie do udziatu w Post^powaniu zakupowym ztozony zgodnje ze wzorem podanym

w Zafqczniku nr 2 do Ogioszenia.

10.2. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz spetnieniu warunk6w udziatu w Post^powaniu

zakupowym (Zatqcznik nr 3 do Ogtoszenia). Oswiadczenie to nalezy - przed podpisaniem - wypetnic

poprzez wykreslenie tresci oznaczonej przypisem (*) - w zakresie, wjakim nie dotyczy ona Oferenta.

11. Forma zgtoszenia udziatu w Postepowaniu zakupowym.

Wniosek o dopuszczenie do udzialu w Post^powaniu zakupowym nalezy przes^a6 w formie skan PDF na adres

e-mail: oferty.piaski@betrans.pl do dnia .Ac</..I..L/.^.... 2019r do godz. 15:00.

Wniosek wraz z zatqcznikami sporzqdzony przez Wykonawc? musi bye podpisany przez osob^/osoby

uprawnione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadq reprezentacji danego Wykonawcy wynikajqcq

z dokumentu wydanego przez wtasciwy organ rejestrowy bqdz przez stosownie umocowanych pe^nomocnikow,

dla ktorych nalezy za^qczyc petnomocnictwo. Dokument ustanowienia petnomocnictwa winien bye do{qczony

do oferty.

12. Negocjacje z Wykonawcami:

12.1". Zamawiajqcy zaprosi do negocjacji handlowych w siedzibie Zamawiajqcego lub w formie telefonicznej

wszystkich Wykonawcow, ktorzy ztozq wymagane dokumenty oraz spetniq warunki udzia^u

w Post^powaniu zakupowym, o kt6rych mowa w pkt. 7 niniejszego Ogtoszenia.

Przedsi^biorstwo Transportawo - Sprz^towe ,,Betrans" spofka z ograniczonq, odpowiedzialnosci^
Kaiisko 13, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel; + 48 44 737 72 00 fax; +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans 2 siedzibc^ w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddziat Rogowiec z siedzib^ w Rogowcu
Rogowiec, ul, Instalacyjna 20, 97-400 Betchatow, skr, poczt, 98, tel. +48 44 735 16 06 Fax; + 48 44 735 16 24

S^d Rejonowy dla t-odzi-Srodmiescia w Lodz;, XX Wydziat Krajowego Rejestru Sctdowego Numer KRS; 0000134150
Kapitat Zakladowy 16 078 500,00 PLN REGON 59217S498 NIP; 769-19-76-060
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12.2. Po przeprowadzonych negocjacjach Zamawiajqcy przekaze Wykonawcom Specyfikacj^ Istotnych

Warunkow Zamowienia (SIWZ) oraz Projekt Istotnych Postanowieh Umowy.

13. Informacje dodatkowe dla Wykonawcy.

13.1. Wszelkie informacj'e uzyskane przez Strony w zwiqzku z udzielaniem Zakupu, w tym rowniez tresc

i warunki projektu Umowy, majq charakter poufny i mogq bye zarowno w trakcie, j'ak i po wykonaniu

zamowienia, udost^pniane osobom trzecim przez Wykonawc? jedynie za zgodq Zamawiajqcego.

13.2. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegajq zwrotowi. Wykonawcy ponoszq wszelkie koszty wlasne

zwiqzane z przygotowaniem i ztozeniem ofert, niezaleznie od wyniku Post^powania zakupowego.

Wykonawcy zobowiqzujq si? nie wnosicjakichkolwiek roszczen z tego tytufu wzgl^dem Zamawiajqcego.

13.3. Komisja przetargowa upowazniona jest wytqcznie do przeprowadzenia Post^powania zakupowego,

poczynlone przez ni^ uzgodnienia nie stanowiq umowy przedwst^pnej.

13.4. Zamawiajqcy zastrzega sobie prawo uniewaznienia Post^powania zakupowego lub odstqpienia od niego

w kazdym czasie bez podania przyczyny.

13.5. Warunkiem zakonczenia Post^powania zakupowego i zawarcia umowy zakupowej jest uzyskanie

wymaganej zgody organow Spolki Zamawiajqcego.

13.6. Wynagrodzenie maze bye zaptacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej p^atno^ci,

o ktorym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarow i us^ug.

14. Zatqczniki do Ogtoszenia:

Zatqcznik 1 - Specyfikacja techniczna.

Zaiqcznik 2 - Wniosek o dopuszczenie do udziatu w Postepowaniu zakupowym.

Za^cznik 3 - Oswiadczenie.

PT£ ,,Betrans"

Agniesska PaweJ^zyk
Kierc^'iik Cziaiu HandTtiwego
PTS»B.etrans"sp.z"-u-

^'M'mic,,_,
R^^^^^^.o.n^"^clTan!^,s!^ °-u'

Przedsi^biorstwo Transportowo - Sprz^towe ,,Betrans" spolka z ograniczonq. odpowiedzialnosci^

Kaiisko 13, 97-400 Bekhatow, skr. poczt, 98, tel; 4- 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddzial Eltur-Trans z siedzibq w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

•C^^ K-uch^

y^^--

-i Kmrw;nika W-'^

;-r!^

MBetrans"^_tl^.<:K9sowiec z siedzibciw Rogowcu
jowiec, ul. InAa'l^^'jF^ZO, 97-^00'^elchatow, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

^>id Rejonowy dla t-dWaE^ff^fi^iy-W-Lt?l-WXX;.Wydzitit Krajowego Rejestru S^dowega Numer KRS: 0000134150
tfitai?SE?Refar^d^l<up8i(?Tii!P^@@nl?opLN R.EGON 592178498 NIP: 759-19-76-060


