OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

ZAMAWIAJĄCY

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
tel.: 81 741 00 72, fax: 81 740 60 32
www.lpec.pl; info@lpec.pl
Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na
zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach:
Zadania Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem;
Zadania Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem;
- gdzie Zadanie Nr 1 jest podzielne (dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach
tego zadania), natomiast Zadania Nr 2 jest niepodzielne i stanowi odrębny przedmiot
zamówienia i będzie odrębnie rozpatrywane (nie dopuszcza się składania ofert
częściowych w ramach tego zadania).
Zadania różnią się pod względem wymagań technicznych i zakresu świadczonej usługi dla
poszczególnych kategorii obiektów wchodzących w skład danego Zadania.
1.

TRYB POSTĘPOWANIA
/PODSTAWA PRAWNA/
2.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym
w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu oferty mogą składać wszyscy
zainteresowani Wykonawcy, zgodnie z §23 Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom
przez LPEC S.A.
Regulamin udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. dostępny jest na stronie
internetowej www.lpec.pl – w zakładce: Przetargi → Regulaminy.

NUMER POSTĘPOWANIA

NZ1-241A-77/2019

DATA OGŁOSZENIA
MIEJSCE PUBLIKACJI

03.04.2019 r.
Strona internetowa: www.lpec.pl zakładka: Przetargi → Przetargi oraz tablica ogłoszeń
w siedzibie Zamawiającego

TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA

WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU

KRYTERIA WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY

OFERTY CZĘŚCIOWE
OFERTY WARIANTOWE

Realizacja przedmiotu zamówienia – umowa na czas określony, na okres dwudziestu czterech
(cyfrowo: 24) miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
W przypadku, jeżeli w ciągu 24 miesięcy od daty zawarcia umowy, wartość umowy określona w
umowie nie zostanie wyczerpana, strony umowy mogą przedłużyć okres obowiązywania umowy
do całkowitego wyczerpania środków stanowiących górną granicę wartości umowy.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy
prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
2. posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
oraz Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na warunkach określonych w Części VI ust. 2
SWZ.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu Wykonawca musi
załączyć oświadczenia i dokumenty wskazane w Części VII SWZ.
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zostały opisane w SWZ.
Przy ocenie ofert i wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie dokonywać wyboru w
oparciu o jedyne kryterium jakim jest cena oferty brutto odpowiednio dla:
Dotyczy Zadania Nr 1:
Cena ofertowa brutto – 100% - odrębnie dla danej pozycji objętej Zadaniem Nr 1.
Dotyczy Zadania Nr 2:
Łączna cena ofertowa brutto – 100%.
Szczegółowy opis kryteriów wyboru wykonawcy został opisany w Części XI SWZ.
Przedmiot zamówienia składa się z 2 zadań, z których:
Zadanie Nr 1 – jest zadaniem podzielnym. Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedno lub
więcej pozycji wyszczególnionych w tym zadaniu. Zamawiający dopuszcza możliwości składania
ofert częściowych w ramach Zadania Nr 1. Każda pozycja z tego zadania jest rozpatrywana
odrębnie.
Natomiast Zadanie Nr 2 - jest zadaniem niepodzielnym. Wykonawca składając ofertę cenową w
ramach Zadania Nr 2 musi wycenić wszystkie pozycje danego zadania, na które składana jest
oferta. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych w ramach tego
zadania.
Podsumowując: Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedno lub więcej pozycji z Zadania
nr 1 i/lub Wykonawca może złożyć łączną ofertę cenową na Zadanie Nr 2.

WADIUM

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Nie dotyczy

TERMIN ZWIĄZANIA
OFERTĄ

30 dni

SPECYFIKACJA
WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA

SWZ wraz z załącznikami można pobrać ze strony internetowej www.lpec.pl z zakładki:
Przetargi →Przetargi.

MIEJSCE I TERMIN
SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać w siedzibie LPEC S.A. przy ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin w kancelarii
ogólnej (pokój nr 3, parter), do dnia: 01.07.2019 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie LPEC S.A. w dniu: 01.07.2019 r. o godz. 10:15 w Sali
konferencyjnej – (parter, siedziba LPEC S.A. – główne wejście)

ZAMAWIAJĄCY
Lublin, dn. 03.04.2019 r.

