Nazwa oraz adres Zamawiającego:
KRAKODLEW SA
ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków
tel. 12 378 76 01, fax 12 378 76 99
www.krakodlew.com.pl, dn@krakodlew.com.pl

Ogłoszenie na usługi transportowe z dnia 5 września 2014 r.
o rozpoczęciu postępowania zakupowego
Ogłoszenie o postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania
ofertowego na: Zakup międzynarodowych usług transportowych dla Krakodlew S.A.
Informacja dla Oferentów o zamówieniu:
Zamówienie obejmuje swym zakresem świadczenie usług samochodowego transportu
międzynarodowego na terenie Europy. Usługa transportowa obejmuje transport odlewów
żeliwnych. Masy ładunków: 24, 30, 50, 90 ton. Usługa transportowa ma być świadczona z Polski
(Kraków) do: Włoch, Niemiec, Anglii, Austrii, Czech, Słowacji, Holandii i Francji.

Firmy zainteresowane udziałem w postępowaniu powinny spełniać warunki dotyczące:


posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,



dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zamówienia, w całym procesie realizacji zamówienia,



sytuacji ekonomicznej,
zamówienia,



nie być podmiotem powiązanym kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym,



nie być w sporze sądowym z Zamawiającym, oraz nie może być wydane żadne
orzeczenie, z którego wynika, że Zamawiającemu przysługują roszczenia
odszkodowawcze w stosunku do Oferenta,



dostarczyć podpisane dokumenty stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

organizacyjnej

i

finansowej

zapewniającej

wykonanie
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Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
informacja na temat miejsca i terminu składania ofert zostaną określone w Zapytaniu
ofertowym, które zostanie wysłane do firm zainteresowanych realizacją zamówienia po złożeniu
u Zamawiającego wniosku w niżej opisany sposób.
Oferenci ubiegający się o udostępnienie Zapytania ofertowego składają:
1) wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (wg wzoru w Załączniku nr 3),
2) oświadczenie Oferenta o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie
doświadczenia Oferenta, oraz deklarację nie korzystania z usług podwykonawców w
ramach realizacji przedmiotu zamówienia (wg wzoru w Załącznik nr 2),
3) zobowiązanie do zachowania poufności (wg wzoru w Załączniku nr 1),
4) o ile prawo do reprezentowania Oferenta nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego,
wraz z powyższymi dokumentami należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że dopuszcza złożenie oferty cząstkowej, która nie będzie
obejmować całego zakresu zamówienia.
Zgłoszenia zawierające podpisany wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wraz z
załącznikami
w
wersji
elektronicznej,
należy
przesłać
na
adres
mailowy:
zegartowski@krakodlew.com.pl oraz DW: dn@krakodlew.com.pl Ponadto komplet
dokumentów w oryginale należy złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem kuriera lub
poczty do siedziby Zamawiającego: ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, z dopiskiem na kopercie:
„Zakup międzynarodowych usług transportowych dla Krakodlew S.A.”
Oferenci mogą przesyłać powyższe dokumenty do dnia 19 września 2014 r. W przypadku
rozbieżności treści dokumentów w postaci elektronicznej z treścią dokumentów w postaci
papierowej, Zamawiający za wiążące uzna oryginalne dokumenty papierowe.
Postępowanie będzie prowadzone w oparciu o przepisy prawa polskiego oraz regulamin
wewnętrzny Zamawiającego, a ewentualne spory będą rozstrzygane przez właściwe sądy
polskie. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie
postępowania bez podania przyczyny oraz do wyboru oferty najkorzystniejszej z punktu
widzenia interesu Zamawiającego.
Wszelka korespondencja z Oferentami będzie prowadzona wyłącznie w języku polskim.
Wszelkie pytania należy kierować na adres mailowy: zegartowski@krakodlew.com.pl
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Załącznik nr 1
________________, dnia ___________ 2014 r.

________________________
(nazwa i adres Oferenta)

ZOBOWIĄZANIE DO ZACHOWANIA POUFNOŚCI

Zważywszy, że KRAKODLEW SA, z siedzibą przy ul. Ujastek 1, 30-969 Kraków, zwana dalej
Zamawiającym zamierza udostępnić firmie:
……....…………………………………………………………………………………………………………………………………….
z siedzibą ……...................................................................................................................……..,
wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
….....……………………………………………………………..…………………………………………......................................
................................................................................................................................................
pod numerem KRS ……………………………………………………………………………………………………, zwanej
dalej Oferentem, określone informacje i dane dotyczące Zamawiającego, odnośnie
prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na Zakup międzynarodowych usług
transportowych dla Krakodlew S.A.,
zatem:
Oferent oświadcza i zobowiązuje się do zachowania poufnego charakteru przekazywanych
informacji przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie ww. zamówienia.

Pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)
upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 2
________________, dnia ___________ 2014 r.

________________________
(nazwa i adres Oferenta)

OŚWIADCZENIE OFERENTA
o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia Oferenta
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Zakup międzynarodowych usług
transportowych dla Krakodlew S.A., w imieniu
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
(pełna nazwa Oferenta)

oświadczam, że reprezentowany przeze mnie Oferent posiada doświadczenie wymagane do
udziału w postępowaniu, oraz deklaruję nie korzystanie z usług podwykonawców w ramach
realizacji przedmiotu zamówienia.

Pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)
upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy
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Załącznik nr 3
________________, dnia ___________ 2014 r.
__________________________________
(nazwa i adres Oferenta lub członków Konsorcjum)

Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Niniejszym zgłaszamy zainteresowanie wykonaniem zamówienia i składamy wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: Zakup
międzynarodowych usług transportowych dla Krakodlew S.A. Oświadczam, że spełniamy
wszystkie
wymagania
dot.
firm
zainteresowanych
udziałem
w postępowaniu, opisane w Ogłoszeniu z dnia 5 września 2014 r. Ponadto w załączeniu
przekazujemy dokumenty i oświadczenia wymagane zgodnie z treścią Ogłoszenia.
Załącznikami do wniosku są1:
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Oferenta (załącznik nr 2),
2) Zobowiązanie do zachowania poufności (załącznik nr 1),
3) …………………………………………………………………………..
4) …………………………………………………………………………..
Dane Wykonawcy:
nazwa firmy
adres
telefon/faks
NIP
osoba do kontaktu
e-mail

Pieczęć imienna i/lub podpis Wykonawcy, osób(y)
upoważnionych(ej) do reprezentowania firmy
1

Wpisać dokumenty wymagane do dołączenia do wniosku.
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