OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIU
1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 KonstancinJeziorna, zwane dalej „Zamawiającym”, zapraszają Wykonawców do wzięcia udziału
w niepublicznym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i złożenia
oferty na wykonanie zadania, pod nazwą:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Zespołów Eksploatacji
z podziałem na dziewięć pakietów.
2. Przedmiot zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych dla Zespołów Eksploatacji z
podziałem na dziewięć pakietów:
Pakiet I:

Materiały dla Oddziałów w Warszawie i Radomiu
z grupy asortymentowej I (bezpieczniki, oświetlenie, materiały ogólnoelektryczne);

Pakiet II:

Materiały dla Oddziałów w Warszawie i Radomiu
z grupy asortymentowej II (materiały mechaniczne);

Pakiet III: Materiały dla Oddziałów w Warszawie i Radomiu
z grupy asortymentowej III (materiały BHP);
Pakiet IV: Materiały dla Oddziału w Katowicach
z grupy asortymentowej I (bezpieczniki, oświetlenie, materiały ogólnoelektryczne);
Pakiet V: Materiały dla Oddziału w Katowicach
z grupy asortymentowej II (materiały mechaniczne);
Pakiet VI: Materiały dla Oddziałów w Katowicach
z grupy asortymentowej III (materiały BHP);
Pakiet VII: Materiały dla Oddziałów w Poznaniu i Bydgoszczy
z grupy asortymentowej I (bezpieczniki, oświetlenie, materiały ogólnoelektryczne);
Pakiet VIII: Materiały dla Oddziałów w Poznaniu i Bydgoszczy
z grupy asortymentowej II (materiały mechaniczne);
Pakiet IX: Materiały dla Oddziałów w Poznaniu i Bydgoszcz
z grupy asortymentowej III (materiały BHP);
Szczegółowe wymagania, informacje oraz opis przedmiotu zamówienia znajdują się w Części
II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, w języku polskim, będzie udostępniona począwszy
od dnia 05-12-2016 r. na stronie internetowej Zamawiającego http://pse.pl/ w zakładce - przetargi
niepubliczne.
4. Termin wykonania Zamówienia dla każdego pakietu: od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia
2018 roku lub do dnia, w którym łączna wartość realizowanych dostaw osiągnie wartość umowy, w
zależności od tego, który z powyższych okresów upłynie pierwszy.
5. Pracownikami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami są:
p. Teresa Albertin
tel. (52) 375 1860
fax (52) 322 98 35 teresa.albertin@pse.pl
p. Ewa Fischer
tel. (52) 375 1787
fax (52) 322 98 35 ewa.fischer@pse.pl
Adres do korespondencji:
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddział w Bydgoszczy
ul. Marszałka Focha 16, 85-950 Bydgoszcz, fax: (52) 322 98 35
6. Ofertę należy przesłać na adres mailowy: przetargi_PSE@pse.pl.
Termin składania OFERT upływa w dniu: 21.12.2016 r. o godz. 9.00 czasu lokalnego.
Hasło należy przesłać na adresy mailowe: teresa.albertin@pse.pl i ewa.fischer@pse.pl
Termin składania HASŁA upływa w dniu: 21.12.2016 r. o godz. 13.30 czasu lokalnego.
Wszystkie oferty, których hasła nie wpłyną w terminie oraz oferty, które nie zostaną
zabezpieczone hasłem zostaną odrzucone, jako złożone w sposób niezgodny
z wymaganiami SIWZ.

7. Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.
8. Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień
składania ofert.
9. Przy składaniu ofert nie jest wymagane wniesienie wadium.
10. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (zwanej dalej „SIWZ”).
11. Oferta powinna być zgodna z wymaganiami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na jeden lub
więcej Pakietów. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach Pakietu.
13. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
15. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym SIWZ stosuje się postanowienia Regulaminu i Kodeksu
Cywilnego.
16. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dogrywki na zasadach określonych w pkt II. 4) 2. Części I SIWZ.

