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Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów

Unia Europejska
Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
2, rue Mercier, L-2985 LuxembourgFaks (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.euInformacje i formularze on-line: http://simap.europa.eu

Ogłoszenie o zamówieniu
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

Gmina Mikołów

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

Rynek 16

Miejscowość:

Mikołów

Państwo:

PL

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

Aleksander Mezglewski, Danuta Staniszewska

E-mail:

seo.3@mikolow.eu

Kod pocztowy: 43-190
Tel.: +48 323248500
Faks: +48 323248400

Adresy internetowe: (jeżeli dotyczy)
Ogólny adres instytucji zamawiającej/ podmiotu zamawiającego: (URL) www.mikolow.eu
Adres profilu nabywcy: (URL) _____
Dostęp elektroniczny do informacji: (URL) _____
Elektroniczne składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału: (URL) _____
Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.I
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz
dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny:proszę wypełnić załącznik A.II
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres:
Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)
Inny: proszę wypełnić załącznik A.III
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I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ
Ministerstwo lub inny organ krajowy lub federalny, w tym jednostki regionalne i lokalne
Agencja/urząd krajowy lub federalny
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
Podmiot prawa publicznego
Instytucja/agencja europejska lub organizacja międzynarodowa
Inny: (proszę określić)
I.3) GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Ogólne usługi publiczne
Obrona
Porządek i bezpieczeństwo publiczne
Środowisko
Sprawy gospodarcze i finansowe
Zdrowie
Budownictwo i obiekty komunalne
Ochrona socjalna
Rekreacja, kultura i religia
Edukacja
Inny: (proszę określić)
I.4) UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W IMIENIU INNYCH INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających:
tak
nie
(jeżeli tak, więcej informacji o tych instytucjach zamawiających można podać w załączniku A.)
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Sekcja II: Przedmiot zamówienia
II.1) Opis
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów
II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub
świadczenia usług
(Wybrać wyłącznie jedną kategorię – roboty budowlane, dostawy lub usługi – która najbardziej odpowiada
konkretnemu przedmiotowi zamówienia lub zakupu)
(a) Roboty budowlane
Wykonanie

(b) Dostawy
Kupno

Zaprojektowanie i wykonanie

Dzierżawa

Wykonanie, za pomocą
dowolnych środków,
obiektu budowlanego
odpowiadającego wymogom
określonym przez instytucję
zamawiającą/podmiot
zamawiający

Najem

(c) Usługi
Kategoria usług: nr
(Zob. kategorie usług w załączniku
C1)

Leasing
Połączenie powyższych
form

Główne miejsce lub
lokalizacja robót budowlanych

Główne miejsce
realizacji dostawy

Główne miejsce świadczenia usług

Gmina Mikołów
Kod NUTS
PL22C
II.1.3) Umowy ramowe
Zamówienia publicznego
Zawarcia umowy ramowej
utworzenia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej (jeżeli dotyczy)
Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami

Umowa ramowa z jednym wykonawcą

Liczba
albo (jeżeli dotyczy)liczba maksymalna uczestników
planowanej umowy ramowej
Czas trwania umowy ramowej:
Okres w latach:

albo w miesiącach:

Uzasadnienie dla umowy ramowej, której czas trwania przekracza okres czterech lat:
Szacunkowa całkowita wartość zakupów w całym okresie obowiązywania umowy ramowej (jeżeli
dotyczy, proszę podać wyłącznie dane liczbowe)
Szacunkowa wartość bez VAT:
albo Zakres: między

Waluta:
i

Waluta:

Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone: (jeżeli jest znany) :
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II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu
Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów.
Lista podmiotów została zamieszczona w Załączniku nr 13 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Część A - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Mikołów.
Sumaryczna moc zamówiona 895 kW, ilość punktów poboru mocy 136 szt. (w tym 6 szt. punktów rozliczanych
ryczałtowo).
Całkowite zużycie energii – 3 175 653 kWh na podstawie ubiegłego roku, w tym: taryfa C11 całodobowa – 227
653 kWh, C12b dzienna – 1 013 322 kWh, nocna - 1 921 848 kWh oraz ryczałt R – 12 830 kWh – załącznik nr 1.
Część B - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku Urzędu Miasta Rynek 16, siedziby Straży Miejskiej, ul.
K. Miarki 16 i monitoringu w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 55,2 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
Całkowite zużycie energii C11– 110 000 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 2.
Część C - Urząd Miasta
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania fontanny na rynku i szalet w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 61,1 kW, ilość punktów poboru mocy 2 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 65 095 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 3.
Część D - Miejska Biblioteka Publiczna
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Karola Miarki 5 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 63 kW, ilość punktów poboru mocy 3 szt.
Całkowite zużycie energii – 78 369 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C11-16 360 kWh, C21- 62 009 kWh
– załącznik nr 4.
Część E – Miejski Dom Kultury
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, Rynek 19 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 133 kW, ilość punktów poboru mocy 5 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 38 982 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 5.
Część F - Dzienny Dom Pomocy
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 12 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 25 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii G11k –16 196 kWh na podstawie ubiegłego roku - załącznik nr 6.
Część G - Żłobek Miejski
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Konstytucji 3 Maja 18 w Mikołowie
Sumaryczna moc zamówiona 16,5 kW, ilość punktów poboru mocy 1 szt.
Całkowite zużycie energii C11 – 25 361 kWh na podstawie ubiegłego roku – załącznik nr 7.
Część H - Zakład Usług Komunalnych
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania, ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 84,7 kW, ilość punktów poboru mocy 4 szt.
Całkowite zużycie energii – 196 669 kWh na podstawie ubiegłego roku C11- 11 026 kWh, B22 – 143 315 kWh –
energia czynna, B22 - 42 328 kWArh, energia bierna – załącznik nr 8.
Część I - Zakład Gospodarki Lokalowej - ul. Kolejowa 2 w Mikołowie.
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania.
Sumaryczna moc zamówiona I, - 1 800 kW, ilość punktów poboru mocy - 162 szt.
Całkowite zużycie energii – 401 286 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa G11k-327 586 kWh, C11-71200
kWh, C21- 2 500 kWh . załączniki nr 9 i 10
Część J - Zarząd Szkół i Przedszkoli Mikołowskich
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. K. Miarki 9, 43-190 Mikołów
Część K-1 Przedszkole nr 1 - ul. Żwirki i Wigury 29, 43-190 Mikołów
Część K-2 Przedszkole nr 2 - ul. Janasa 7, 43-190 Mikołów
Część K-3 Przedszkole nr 3 - ul. Konstytucji 3 Maja 38, 43-190 Mikołów
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Część K-4 Przedszkole nr 4 - ul. Katowicka 132, 43-190 Mikołów
Część K-5 Przedszkole nr 5 - ul. Ks. Górka 27, 43-190 Mikołów
Część K-6 Przedszkole nr 6 - ul. Gliwicka 367, 43-190 Mikołów
Część K-7 Przedszkole nr 7 - ul. Zamkowa 2, 43-190 Mikołów
Część K-8 Przedszkole nr 8 - ul. Waryńskiego 28A, 43-190 Mikołów
Część K-9 Przedszkole nr 9 - ul. K. Miarki 7, 43-190 Mikołów
Część K-10 Przedszkole nr 11 - ul. Kownackiej 1, 43-190 Mikołów
Część K-11 Przedszkole nr 12 - ul. Słowackiego 12, 43-190 Mikołów
Część K-12 Gimnazjum nr 1 - ul. Konstytucji 3 Maja 20, 43-190 Mikołów
Część K-13 Gimnazjum nr 2 - ul. Krakowska 30, 43-190 Mikołów
Część K-14 Zespół Szkół nr 2 - ul. Gliwicka 299, 43-190 Mikołów
Część K-15 Zespół Szkół nr 3 - ul. Szkolna 1, 43-190 Mikołów
Część K-16 Szkoła Podstawowa nr 3 - ul. Bandurskiego 1, 43-190 Mikołów
Część K-17 Szkoła Podstawowa nr 4 - ul. Katowicka 122, 43-190 Mikołów
Część K-18 Szkoła Podstawowa nr 5 - ul. Katowicka 24, 43-190 Mikołów
Część K-19 Szkoła Podstawowa nr 7 - ul. Zamkowa 1, 43-190 Mikołów
Część K-20 Szkoła Podstawowa nr 8 - ul. Wolności 27, 43-190 Mikołów
Część K-21 Zespół Szkolno – Przedszkolny - ul. Skalna 10, 43-190 Mikołów
Sumaryczna moc zamówiona J, K-1 do K-21 - 937,5 kW, ilość punktów poboru mocy 25 szt.
Całkowite zużycie energii - 826 074 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C11 - 627 588 kWh, C12a - 52 886
kWh, C21-145 600 kWh – załącznik nr 11.
Część L - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Zakup energii elektrycznej dla potrzeb zasilania ul. Konstytucji 3 Maja w Mikołowie.
Sumaryczna moc zamówiona 728 kW, ilość punktów poboru mocy 13 szt.
Całkowite zużycie energii – 770 215 kWh na podstawie ubiegłego roku - taryfa C21 – 650 215 kWh, C11-80 000
kWh, C12b dzienna – 20 000 kWh, C12b nocna – 20 000 kWh – załącznik nr 12.
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II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
Słownik główny
Główny przedmiot

Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)

65500000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
tak

nie

II.1.8) To zamówienie podzielone jest na części (w celu podania szczegółów o częściach zamówienia należy
wykorzystać załącznik B tyle razy, ile jest części zamówienia)
tak

nie

jeżeli tak, Oferty można składać w odniesieniu do (zaznaczyć tylko jedno pole)
tylko jednej części
jednej lub więcej części
wszystkich części
II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
tak

nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres (w tym wszystkie części, wznowienia i opcje, if applicable)
jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe): 1620200.21

Waluta:

albo Zakres: między

Waluta:

i

PLN

II.2.2) Informacje o opcjach (jeżeli dotyczy)
tak

nie

jeżeli tak, Proszę podać opis takich opcji:
(jeżeli jest znany) Wstępny harmonogram wykorzystania tych opcji:
w miesiącach:
albo w dniach:
(od udzielenia zamówienia)
II.2.3) Informacje o wznowieniach (jeżeli dotyczy)
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu:
tak

nie

Liczba możliwych wznowień: (jeżeli jest znany)

albo Zakres: między

i

(jeżeli jest znany) W przypadku odnawialnych zamówień na dostawy lub usługi, szacunkowe ramy czasowe
kolejnych zamówień:
w miesiącach:
albo w dniach:
(od udzielenia zamówienia)

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach:

albo w dniach:

albo
Rozpoczęcie

01/01/2012 (dd/mm/rrrr)

Zakończenie

31/12/2012 (dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)
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Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje (jeżeli dotyczy)
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 24 000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych)
nie później niż do upływu terminu składania ofert, w formach o jakich mowa w art. 45 ust. 6 ustawy.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Urzędu Miasta:
Mikołowski Bank Spółdzielczy w Mikołowie
Nr 65 84360003 0000 0000 0071 0042
Pozostałe formy wadium, o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 2-5 ustawy, należy złożyć w oryginale do depozytu
w kasie Urzędu Miasta, pokój nr 1, w wysokości stanowiącej równowartość kwoty 24 000,00 zł, nie później niż
do upływu terminu składania ofert.
Wadium w formie niepieniężnej musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do zapłaty kwoty gwarancji
na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, o ile zaistnieje którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 46
ust. 4a lub ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie jest zobowiązany do udowodnienia,
że nieskuteczność wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 cyt. ustawy, wynikła z przyczyn leżących lub nie
leżących po stronie wykonawcy.
Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu
składania ofert na rachunku Zamawiającego.
W przypadku uchybienia temu terminowi zamawiający uzna, że wadium nie zostało skutecznie wniesione.
III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów
je regulujących
19.1. Zobowiązania poszczególnych podmiotów (płatników) wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia
wynikające z umowy nie mają charakteru solidarnego. Każdy z płatników ponosi pełną i samodzielną
odpowiedzialność za realizację warunków Umowy.
19.2. Zobowiązania Sprzedawcy do sprzedaży, a Zamawiającego do kupna energii elektrycznej dla punktów
poboru określonych w załącznikach od nr 1 do nr 12.
19.3. Podstawą rozliczenia będzie faktyczne zużycie energii elektrycznej w oparciu o bezpośrednie odczyty
wskazań urządzeń pomiarowych (liczników) w kWh, pomnożonych przez cenę ofertową brutto 1 kWh w złotych
PLN, wskazaną w formularzu ofertowym, stanowiącym integralną część umowy.
19.4. Rozliczenie za energię elektryczną dokonywane będzie na podstawie faktur zbiorczych, wystawianych przez
Sprzedawcę co 1 miesiąc i co 2 miesiące (osobno dla każdej części) w/g zestawień zbiorczych punktów poboru
energii elektrycznej, stanowiących załączniki do umów nr 1 do 12.
19.5. W przypadku przyłączenia do sieci dodatkowych punktów poboru energii elektrycznej lublikwidacji
istniejących punktów w czasie trwania obowiązującej umowy, strony zobowiązują się do bieżącego wprowadzania
zmian w załącznikach, w formie pisemnej, bez potrzeby sporządzania aneksu do umowy.
19.6. Umowa nie dotyczy spraw związanych z dystrybucją energii elektrycznej, przyłączeniem, opomiarowaniem
i jakością energii, wchodzących w zakres odrębnej umowy o świadczenie usług dystrybucji zawartej przez
Zamawiającego z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD) - Vattenfall Distribution Poland S.A.
19.7. Zobowiązanie Zamawiającego, że umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych jest ważna przez cały okres
obowiązywania umowy sprzedaży, w przypadku jej rozwiązania Zamawiający jest zobowiązany poinformować o
tym Sprzedawcę pisemnie, do 7 dni od momentu złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy na świadczenie
usług dystrybucji, pod rygorem nieważności niniejszej umowy.
19.8. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty faktury w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.
19.9. Zakup energii elektrycznej będzie następował po cenie przedstawionej w ofercie wybranego wykonawcy,
cena ta będzie stała przez cały okres obowiązywania umowy.
10.10. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny
jednostkowej brutto za 1 kWh o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki VAT.
19.11. Rozliczenia za dostarczoną energię elektryczną dokonywane będą w oparciu o wystawione przez
wykonawcę faktury VAT, odpowiednio – zgodnie z lokalizacją miejsc poboru i dla właściwych jednostek
organizacyjnych, wskazanych w siwz.
19.12. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne umowy, zezwolenia, dokumenty wynikające z
procedury sprzedawcy i uzgodnienia umożliwiające rozpoczęcie dostaw energii elektrycznej dla zamawiającego
przynajmniej od 01.01.2012 r., a w szczególności Generalną Umowę Dystrybucyjną z OSD Vattenfall Distribution
Poland S.A.
III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
(jeżeli dotyczy)
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III.1.4) Inne szczególne warunki to which the performance of the contract is subject (jeżeli dotyczy)
jeżeli tak, Opis szczególnych warunków
III.2) Warunki udziału
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego
lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków przez
wykonawców:
8.1. Warunki podmiotowe, o których mowa w art. 22 cyt. ustawy:
8.1.1. posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj. posiadanie koncesji na
obrót energią elektryczną wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z art. 32 ustawy z
10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r., Nr 89, poz. 625 z późn. zm.);
8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia – zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
- zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku;
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia - zamawiający
nie dokonuje opisu tego warunku;
8.2. Brak przesłanek do wykluczenia z postępowania, wymienionych w art. 24 ust. 1 cyt. ustawy.
Zamawiający ocenia spełnianie warunków udziału w postępowaniu w oparciu o ofertę wykonawcy, która musi
zawierać wszystkie oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków ocenia łącznie wiedzę i
doświadczenie, potencjał techniczny, kadrowy i zdolności finansowe wykonawców, którzy złożyli ofertę wspólną.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu:
9.1. W celu potwierdzenia spełniania warunków podmiotowych wymienionych w pkt 8.1 siwz wykonawcy
zobowiązani są przedłożyć:
9.1.1. aktualną koncesją na obrót energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
9.2. W celu potwierdzenia spełniania warunku wymienionego w pkt. 8.2 siwz wykonawcy zobowiązani są
przedłożyć:
9.2.1. aktualny odpis z właściwego rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert;
9.2.2. aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.2.3. aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
9.2.4. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt.
ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.2.5. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 cyt. ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
9.3. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca przedstawia oświadczenie o
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg zał. Nr 2 do siwz).
9.4. Informacje dla wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
9.4.1. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3 i 9.2.5. - składa dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert),
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości
wykonania decyzji właściwego organu (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed
upływem terminu składania ofert)
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c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienia (dokument winien być wystawiony nie wcześniej
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
9.4.2. zamiast dokumentów, o których mowa w 9.2.4 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego
lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 cyt. ustawy (dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie
złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu
zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma
siedzibę lub miejsce zamieszkania.
UWAGA:
Wszystkie dokumenty, o których mowa w pkt 9 siwz składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę.
Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złożona
kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
8.1.4. znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i (jeżeli dotyczy):
finansowej niezbędnej do wykonania zamówienia zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku.
III.2.3) Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania
oceny spełniania wymogów:

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych
standardów
– (jeżeli dotyczy):

8.1.2. posiadanie wiedzy i doświadczenia
zamawiający nie dokonuje opisu tego warunku;
8.1.3. dysponowanie odpowiednim potencjałem
technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia - zamawiający nie dokonuje opisu tego
warunku.

III.2.4) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych (jeżeli dotyczy)
tak

nie

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy chronionej
Realizacja zamówienia jest zastrzeżona w ramach programów pracy chronionej
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III.3) Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1) Informacje dotyczące określonego zawodu
tak

nie

jeżeli tak,Odniesienie do odpowiednich przepisów ustawowych, wykonawczych lub administracyjnych:
III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych
za wykonanie usługi
tak

nie
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Sekcja IV: Procedura
IV.1) Rodzaj procedury
IV.1.1) Rodzaj procedury
Otwarta
Ograniczona
Ograniczona przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Negocjacyjna

Niektórzy kandydaci zostali już zakwalifikowani
(w stosownych przypadkach w ramach niektórych
rodzajów procedur negocjacyjnych)
tak

nie

jeżeli tak, należy podać nazwy i adresy
zakwalifikowanych już wykonawców w sekcji VI.3
Informacje dodatkowe
Negocjacyjna przyspieszona

Uzasadnienie wyboru procedury przyspieszonej:

Dialog konkurencyjny
IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do
udziału (procedura ograniczona i negocjacyjna, dialog konkurencyjny)
Przewidywana liczba wykonawców
albo Przewidywana minimalna liczba

i , jeżeli dotyczy, liczba maksymalna

Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów:
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu (procedura negocjacyjna, dialog
konkurencyjny)
Zastosowanie procedury etapowej w celu stopniowego zmniejszania liczby omawianych rozwiązań lub
negocjowanych ofert
tak

nie

IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA (proszę zaznaczyć właściwe pole (pola))
Najniższa cena
albo
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
kryteria określone poniżej (kryteria udzielenia zamówienia powinny zostać podane wraz z wagą lub
w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego, w przypadku gdy przedstawienie wag nie jest
możliwe z oczywistych przyczyn)
kryteria określone w specyfikacjach, w zaproszeniu do składania ofert lub negocjacji lub w dokumencie
opisowym
Kryteria
Waga
Kryteria
Waga
1. _____
_____
6. _____
_____
2. _____
_____
7. _____
_____
3. _____
_____
8. _____
_____
4. _____
_____
9. _____
_____
5. _____
_____
10. _____
_____
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IV.2.2) INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
tak
nie
(jeżeli tak, jeżeli dotyczy) Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
_____
IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą (jeżeli dotyczy)
PN-34/2011
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
tak

nie

jeżeli tak,
Wstępne ogłoszenie informacyjne

Ogłoszenie o profilu nabywcy

Numer ogłoszenia w Dz.U.:

z dnia

(dd/mm/rrrr)

Inne wcześniejsze publikacje (jeżeli dotyczy)
IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu
zakupów)
(w przypadku dialogu konkurencyjnego)
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów
Data: 21/11/2011 (dd/mm/rrrr)

Godzina: 15:00

Dokumenty odpłatne
tak

nie

jeżeli tak, Podać cenę (proszę podać wyłącznie dane Waluta:
liczbowe):
Warunki i sposób płatności:
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IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Data: 22/11/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 13:00
IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom (jeżeli
jest znany) (w przypadku procedur ograniczonej i negocjacyjnej oraz dialogu konkurencyjnego)
Data: (dd/mm/rrrr)
IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu
Dowolny język urzędowy UE
Język urzędowy (języki urzędowe) UE:
PL
Inny:
_____
IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą (procedura otwarta)
Do: (dd/mm/rrrr)
albo Okres w miesiącach:
albo w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 22/11/2011 (dd/mm/rrrr)
Godzina: 14:00
Miejscowość (jeżeli dotyczy): Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów, pokój nr 34
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert (jeżeli dotyczy)
tak

nie
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Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia (jeżeli dotyczy)
tak
nie
jeżeli tak,
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń:
IV kwartał 2012 r.
VI.2) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak
nie
jeżeli tak,
Podać odniesienie do projektu (projektów) i/lub programu (programów):

VI.3) Informacje dodatkowe (jeżeli dotyczy)
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie ceny jednostkowej
brutto za 1 kWh o ile zmianie ulegną obowiązujące stawki VAT.
VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Państwo:

Polska

Tel.:

+48 224587780

Faks:

+48 224587700

E-mail:
Adres internetowy (URL):
Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne (jeżeli dotyczy)
Oficjalna nazwa:
Adres pocztowy:
Miejscowość:

Kod
pocztowy:

Państwo:

Tel.:

E-mail:

Faks:

Adres internetowy (URL):
VI.4.2) Składanie odwołań (proszę wypełnić pkt VI.4.2 lub, jeżeli jest to niezbędne, pkt VI.4.3)
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się:
1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały
przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówienia oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub
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zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach
stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi
się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o
udzieleniu zamówienia.
5. W terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
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VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa:

Krajowa Izba Odwołąwcza

Adres pocztowy:

ul. Postępu 17a

Miejscowość:

Warszawa

Kod
pocztowy:

02-676

Państwo:

Polska

Tel.:

+48 224587780

Faks:

+48 224587700

E-mail:
Adres internetowy (URL):
VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
05/10/2011 (dd/mm/rrrr)
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Załącznik A
Dodatkowe adresy i punkty kontaktowe
Oficjalna nazwa:

_____

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Państwo:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Oficjalna nazwa:

_____

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Państwo:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____
Oficjalna nazwa:

_____

Krajowy numer
identyfikacyjny: (jeżeli
jest znany)

_____

Adres pocztowy:

_____

Miejscowość:

_____

Państwo:

_____

Punkt kontaktowy:

_____

Osoba do kontaktów:

_____

E-mail:

Kod pocztowy: _____
Tel.: _____
Faks: _____

Adres internetowy: (URL) _____

IV) ADRES INNEJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ/INNEGO PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO, W IMIENIU
KTÓREJ/KTÓREGO DOKONUJE ZAKUPU INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA/PODMIOT ZAMAWIAJĄCY
Oficjalna nazwa

URZĄD MIASTA MIKOŁÓW

Adres pocztowy:

RYNEK 16

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-10-02-915
Kod pocztowy 43-190
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Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Adres pocztowy:

MIARKI 5

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-15-43-344
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

MIEJSKI DOM KULTURY

Adres pocztowy:

RYNEK 18

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-10-64-313
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

DZIENNY DOM POMOCY

Adres pocztowy:

KONSTYTUCJI 3 MAJA 12

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-15-68-232
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ŻŁOBEK MIEJSKI

Adres pocztowy:

KONSTYTUCJI 3 MAJA 18

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-93-093
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Adres pocztowy:

KOLEJOWA 2

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 631-01-02-927
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ

Adres pocztowy:

KOLEJOWA 2

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-00-11-970
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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ZARZĄD SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI
MIKOŁOWSKICH

Adres pocztowy:

KAROLA MIARKI 9

Miejscowość

MIKOŁÓW

Formularz standardowy 2 — PL

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-15-79-508
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 1

Adres pocztowy:

ŻWIRKI I WIGURY 29

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-72-398
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 2

Adres pocztowy:

JANASA 7

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-72-369
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 3

Adres pocztowy:

KONSTYTUCJI 3 MAJA 38

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-274
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 4

Adres pocztowy:

KATOWICKA 132

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-593
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 5

Adres pocztowy:

KSIĘDZA GÓRKA 27

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-251
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 6

Adres pocztowy:

GLIWICKA 367

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-70-531
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MIKOŁÓW

Formularz standardowy 2 — PL

Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 7

Adres pocztowy:

ZAMKOWA 2

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-245
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 8

Adres pocztowy:

WARYŃSKIEGO 28A

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-69-516
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 9

Adres pocztowy:

KAROLA MIARKI 7

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-72-375
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 11

Adres pocztowy:

KOWNACKIEJ 1

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-70-123
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

PRZEDSZKOLE NR 12

Adres pocztowy:

SŁOWACKIEGO 12

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-280
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

GIMNAZJUM NR 1

Adres pocztowy:

KONSTYTUCJI 3 MAJA 20

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-24-011
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------
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GIMNAZJUM NR 2

Adres pocztowy:

KRAKOWSKA 30

Miejscowość

MIKOLOW

Formularz standardowy 2 — PL

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-11-480
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2

Adres pocztowy:

GLIWICKA 299

Miejscowość

MIKOLOW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-16-77-412
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3

Adres pocztowy:

SZKOLNA 1

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-75-338
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3

Adres pocztowy:

BANDURSKIEGO 1

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-16-46-280
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 4

Adres pocztowy:

KATOWICKA 122

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-73-268
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5

Adres pocztowy:

KATOWICKA 24

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-16-57-556
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7

Adres pocztowy:

ZAMKOWA 1

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-16-77-412
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Miejscowość

MIKOŁÓW

Formularz standardowy 2 — PL

Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 8

Adres pocztowy:

WOLNOŚCI 27

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-16-49-574
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

ZESPÓŁ SZKONO - PRZEDSZKOLNY

Adres pocztowy:

SKALNA 10

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-72-903
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) -------------------Oficjalna nazwa

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Adres pocztowy:

KONSTYTUCJI 3 MAJA 31

Miejscowość

MIKOŁÓW

Krajowy numer
identyfikacyjny ( jeżeli jest
znany ): 635-17-74-954
Kod pocztowy 43-190

Państwo
Polska
-------------------- (Wykorzystać sekcję IV w załączniku A tyle razy, ile jest to konieczne) --------------------

23/ 23

ENOTICES_MIKOLOW 05/10/2011- ID:2011-138214

Zakup energii elektrycznej dla Gminy Mikołów

Formularz standardowy 2 — PL

Załącznik B (1)
Informacje o częściach zamówienia
Część nr
Nazwa
1) Krótki opis
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
3) Wielkość lub zakres
jeżeli dotyczy, Szacunkowa wartość bez VAT (proszę podać wyłącznie dane
liczbowe):

Waluta:

albo Zakres: między

Waluta:

i

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia (jeżeli
dotyczy)
Okres w miesiącach:

albo w dniach:

albo
Rozpoczęcie

(dd/mm/rrrr)

Zakończenie

(dd/mm/rrrr)

(od udzielenia zamówienia)

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

