
Przetarg pisemny na wymianę oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w 
obiekcie.

I. Organizacja przetargu:

1. Podstawę prawną niniejszego przetargu stanowią przepisy art. 70’ 1 – 70’ 5 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.)

2. Polski Związek Kolarski z siedzibą w Pruszkowie 05-800, Andrzeja 1 – Organizator 

przetargu / Zamawiający ogłasza otwarty przetarg pisemny na wymianę oświetlenia 

awaryjnego i ewakuacyjnego w obiekcie. 

II. Opis przedmiotu przetargu:

Przedmiotem przetargu jest wymiana istniejących opraw jarzeniowych awaryjnych w ilości 276 szt.

oraz opraw ewakuacyjnych jarzeniowych w ilości 112 szt. monitorowanych przez centralę. 

Przedmiot przetargu dotyczy wymiany na oprawy LED i oprawy dynamiczne przystosowane do 

monitorowania z centralą oraz wykonanie projektu elektrycznego z rozmieszczeniem opraw i 

wykonanie pomiarów oświetlenia lux awaryjnego i ewakuacyjnego. Przed złożeniem oferty 

prosimy o dokonanie wizji lokalnej.

Termin wykonania robót: do dnia 31.10.2017 r.

III. Informacje o sposobie porozumiewania się stron 

 W niniejszym przetargu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje 

przekazywane są przez strony pisemnie. Zawiadomienie o odrzuceniu ofert, wyborze oferty 

ewentualnie unieważnieniu postępowania, będą przesyłane również mailem. Osobą uprawnioną 

przez do kontaktowania się z Uczestnikami jest Pan Tomasz Szygenda Tel: 22 738 83 95 mail: 

szygenda@pzkol.pl .

IV. Termin związania ofertą. 

Termin związania ofertą wynosi 7 dni. 



V. Opis sposobu przygotowania oferty oraz oświadczeń i dokumentów załączonych do oferty .

1. Treść oferty musi odpowiadać treści ogłoszenia.

2. Posiada uprawnienia do wykonywania działalności będącej przedmiotem przetargu. Do 

oferty należy dołączyć odpis aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub 

KRS.

3. Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty Uczestnika/Oferenta muszą być podpisane przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji 

określoną w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla jego 

formy organizacyjnej. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o 

ile nie wynika ono z innych dokumentów załączonych do oferty. 

4. Wymagane dokumenty mogą być składane w formie oryginału albo kserokopii 

poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Uczestnika/Oferenta. 

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez 

osobę podpisującą ofertę. 

6. Przedstawienie propozycji rozwiązań alternatywnych lub wariantowych nie będzie brane 

pod uwagę i spowoduje odrzucenie oferty. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych. 

7. Uczestnicy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem ofert. 

8. W przypadku przesłania oferty wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami drogą 

pocztową, za termin złożenia oferty przyjmuje się termin, w którym oferta (przesyłka) 

znalazła się w siedzibie Organizatora 

9. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zamkniętej kopercie, w sposób 

gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do 

terminu otwarcia ofert na adres:

Polski Związek Kolarski ul. Andrzeja 1 , 05-800 Pruszków.

 Na kopercie należy dopisać „ Oferta na wymianę oświetlenia awaryjnego i 

ewakuacyjnego w obiekcie”.

10. Organizator zwróci niezwłocznie Uczestnikowi ofertę, która została złożona po terminie. 

11. Organizator nie żąda wniesienia wadium. 

12. Części oferty zastrzeżone przez Uczestnika/Oferenta jako stanowiące tajemnicę 

przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, powinny 

być czytelnie oznaczone i oddzielone od jawnej części oferty. 

 



VI. Miejsce i termin składania ofert. 

1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami należy złożyć w terminie do 

dnia 03.10.2017 do godz. 12.00 w siedzibie Organizatora w Pruszkowie, Andrzeja 1 05-800 

Pruszków

2. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania. 

VII. Kryteria oceny ofert, ich znaczenie oraz sposób oceny ofert. 

1. Przy wyborze oferty Organizator będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena - 

waga: 100%,

2. Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej 

kryterium. 

3. Oferta z najkorzystniejszą ceną - rozumiana jako najniższa cena zaoferowana za 

poszczególne pozycje z listy. 

4. Organizator poinformuje Uczestników o wyniku przetargu lub jego zamknięciu bez 

dokonania wyboru. 

Organizator zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez wybrania którejkolwiek z 

ofert i bez wskazywania przyczyn. 


