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OGŁOSZENIE
Dyrektor Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu ogłasza
przetarg nieograniczony na wywóz nieczystości płynnych
w 2015 roku w ilości około 2000 m³.
Pisemne oferty w zaklejonych kopertach należy składać
do 22 grudnia 2014 roku, godz. 900 pod adresem:
ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
22-425 GRABOWIEC, UL. WOJSŁAWSKA 1
Bliższych informacji udziela sekretariat zespołu tel. (0-84) 6512417
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 22 grudnia 2014 roku godz. 1000
WAR U N K I WYW O Z U N I E C ZYST O Ś C I

Przetarg obejmuje wywóz nieczystości płynnych w 2015 roku, w przewidywanej
ilości 2000 m3, z dwu zbiorników znajdujących się na posesji zespołu szkół oraz
okresowe udrażnianie przewodów kanalizacyjnych.
Przewoźnik będzie zobowiązany do:
- terminowego wypompowywania ścieków,
- zrzucania ścieków w miejscu spełniającym wymogi ochrony środowiska,
- dopilnowania aby w czasie wypompowywania ścieków w zasięgu
prowadzonych prac nie przebywały osoby postronne (szczególnie dzieci),
- zabezpieczania otworu czerpalnego pokrywą po każdorazowym pobraniu
ścieków,
- pokrycia kosztów szkód spowodowanych nieterminowym wypompowaniem
ścieków,
- zabezpieczania w razie awarii transportu zastępczego we własnym zakresie,
- wystawiania faktur nie później niż 5 dni od daty wykonania usługi.
Zlecający wywóz zobowiązuje się do płatności w terminie 7 dni od daty otrzymania
faktury.
Zlecający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zrzutem
nieczystości w miejscu niedozwolonym.
1. W ofercie należy podać:
 Dane firmy: nazwa, nr NIP, nr zezwolenia na działalność gospodarczą
w zakresie wywozu nieczystości wraz z podaniem organu, który wydał
wymienione zezwolenie.
 Krótką charakterystykę posiadanego sprzętu asenizacyjnego (z podaniem
pojemności zbiornika potwierdzonej stosownym dokumentem).
 Cenę brutto (cena netto + podatek VAT) za wywóz 1m³ nieczystości, która
będzie obowiązywała w ciągu całego roku. Cena brutto obejmuje łączny
koszt wypompowania, transportu oraz zrzutu ścieków w oczyszczalni.
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Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.
Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, który zaoferuje najniższą
cenę.
6. Ofertę, w zaklejonej kopercie, z adresem zamawiającego, opatrzonej
pieczątką oferenta oraz napisem „Wywóz nieczystości płynnych” należy
złożyć w sekretariacie zespołu szkół.
7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane.
8. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
9. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację
o wynikach wyboru na stronie internetowej: http://www.grabowiec.edu.pl/
10.Termin związania ofertą 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.Zamawiający podpisze umowę z wybranym wykonawcą w terminie
nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania i nie później
niż przed upływem terminu związania ofertą.
12.Osoba upoważniona do kontaktu z oferentami: Elżbieta Widyma – dyrektor
Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu.

Grabowiec, dnia 2014-12-01

