OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
1.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 KonstancinJeziorna, zwane dalej Zamawiającym, zapraszają Wykonawców do udziału w postępowaniu
niepublicznym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego i złożenia oferty na realizację
zamówienia na:
„Zakup licencji systemu SAP Business Suite”

2.

Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzone jest w trybie
przetargu nieograniczonego, którego treść dostępna jest na stronie internetowej PSE S.A.
Postępowanie oznaczone jest numerem 2016-DT-0271-DUOK-TS.

3.

Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji systemu SAP Business Suite.

4.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) – Opis Przedmiotu Zamówienia.

5.

SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego http://pse.pl/ w zakładce – przetargi
niepubliczne.

6.

Pracownikami uprawnionymi w imieniu Zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się
z Wykonawcami są:
Krzysztof Kic
Tomasz Sikora

tel. (32) 257 8007; fax: (32) 257 80 17; e-mail: krzysztof.kic@pse.pl
tel. (32) 257 8472; fax: (32) 257 80 17; e-mail: tomasz.sikora@pse.pl

Organizator postępowania (adres do korespondencji):
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna Oddział w Katowicach
ul. Jordana 25, 40-056 Katowice
7.

Ofertę należy przesłać na adres mailowy: przetargi_PSE@pse.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 22.12.2016 r. o godz. 09.00.
Hasło należy przesłać na adresy mailowe:
tomasz.sikora@pse.pl oraz krzysztof.kic@pse.pl
Hasło należy przesłać nie wcześniej niż w dniu 22.12.2016 r. o godz. 10.00., ale nie później niż
dniu 22.12.2016 r. o godz. 14.00.
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.
Zamawiający nie przewiduje jawnego otwarcia ofert.

8.

Zamawiający nie wymaga wadium.

9.

Termin związania ofertą wynosi 90 dni. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień
składania ofert.

10. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: do dwóch tygodni od podpisania Umowy.
11. Oferta musi być opracowana zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ.
12. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
13. Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
14. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
15. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.
16. Zamawiający przed rozstrzygnięciem postępowania, zastrzega sobie prawo przeprowadzenia
dogrywek na zasadach określonych w pkt II 4) 2. Części I SIWZ.

