ZP-400
Urząd Zamówień Publicznych
Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP:
http://www.portal.uzp.gov.pl

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Zamieszczanie obowiązkowe
Zamieszczanie nieobowiązkowe

✘

OGŁOSZENIE DOTYCZY
Zamówienia publicznego

✘

Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Zawarcia umowy ramowej

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I.1) NAZWA I ADRES
Nazwa:
Goleniowski Dom Kultury
Adres pocztowy:
Miejscowość:
ul. Słowackiego 1
Tel.: 91/418 26 88

Kod pocztowy:
Województwo:
72-100
Zachodniopomorskie
Faks: 91/418 26 88

Adres strony internetowej zamawiającego (jeżeli posiada): www.gdk.goleniow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (jeżeli
dotyczy):
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO
Administracja rządowa centralna
Administracja rządowa terenowa
Administracja samorządowa
Podmiot prawa publicznego
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa,
sąd lub trybunał

✘

Uczelnia publiczna
Instytucja ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
Inny (proszę określić): Dom Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Prowadzenie Ogródka Piwnego podczas Majówki

II.1.2) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

Dostawy

Usługi

✘

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia

Goleniowski Dom kultury zaprasza do składania pisemnych ofert na zorganizowanie i obsługę
ogródka piwnego podczas „Majówki” w Goleniowie w dniu 02 maja 2012 roku. Realizacja
powyższego zadania nastąpiła by w Goleniowie Pl. Lotników 1 (parking koło Urzędu Miasta i
Gminy Goleniów)w dniu 02 maja 2012 roku o godzinie 15.00 do 02 maja 2012 roku do godziny
22.00. Oferty mogą składać tylko podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie
województwa Zachodniopomorskiego
Kryteria oceny oferty muszą zawierać takie składniki jak:
1. wielkość minimalnej wpłaty na konto Goleniowskiego Domu Kultury - 100 pkt
Zamawiający informuje, że wybrany oferent musi podpisać oświadczenia:
1. Oświadczenie Wykonawcy usługi o uiszczeniu wpłaty gotówką lub na konto Goleniowskiego
Domu Kultury do dnia 16 maja 2012 roku w wysokości różnicy pomiędzy: wartością 40% zysku ze
sprzedaży piwa, a wpłatą dokonaną do dnia 04 kwietnia 2012r., do godz. 12.00 w sytuacji kiedy
zysk przekracza zadeklarowana kwotę w ofercie.
2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeliczenie beczek z piwem przed rozpoczęciem
sprzedaży na placu oraz przeliczenie beczek pustych po zakończeniu imprezy przez osoby
upoważnione przez obie strony.
3. Oświadczenie, że oferent wpłaci minimalną zadeklarowaną kwotę do kasy lub na konto GDK
najpóźniej do 04 kwietnia 2012 r. do godz. 12.00 , pod groźbą unieważnienia oferty.
Wysokość wpłaty wymieniona w pkt II.1.3. Poz 5 stanowi zaliczkę na poczet końcowej wpłaty. W
sytuacji kiedy wartość 40% zysku ze sprzedaży piwa jest mniejsza od wpłaconej kwoty w dniu 04
kwietnia 2012r. GDK nie zwraca różnicy.
Oferta powinna zwierać:
1. Imię i Nazwisko, adres oferenta oraz nazwę i siedzibę firmy,
2. Datę sporządzenia oferty,
3. Propozycję dotycząca wyżej wymienionych składników oferty w zalakowanych kopertach.
II.1.4) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej (jeżeli dotyczy):

tak

liczba części:

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej (jeżeli dotyczy):

tak

nie

✘

II.1.6) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
(dotyczy przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego):

tak

nie

✘

*

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU

nie

✘

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy) oraz opis sposobu
dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Prowadzenie działalności gospodarczej
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu :
1. Aktualne Zaświadczenie o prowadzeniu działalności
2.

Kserokopia REGON potwierdzona za zgodność z oryginałem

3.

Kserokopia NIP potwierdzona za zgodność z oryginałem

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1)

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia
Przetarg nieograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem

Przetarg ograniczony
Zapytanie o cenę

✘

Licytacja elektroniczna
IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny)
Liczba wykonawców: nie ograniczona

IV. 2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert***
Najwyższa cena
Kryteria

100 pkt

1. Najwyższa cena
IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.3.1) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert (jeżeli dotyczy):
Data: 04/04/2012 r.
Godzina: 12.00
Miejsce: Goleniowski Dom Kultury ul. Słowackiego 1 72-100 Goleniów w sali nr 27
IV.3.5) Termin związania ofertą
Do: 02/05/2012

