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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214556-2011:TEXT:PL:HTML

PL-Lesko: Usługi udzielania kredytu
2011/S 129-214556

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługi

SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA
I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE

Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku
ul. Parkowa 1,
Kontaktowy: 38-600 Lesko ul. Parkowa 1
Do wiadomości: Wiesław Czawa
38-600 Lesko
POLSKA
Tel.  +48 134698001
E-mail: sport@lesko.pl
Faks  +48 134696458
Adresy internetowe
Ogólny adres instytucji zamawiającej http://www.sport.lesko.pl
Adres profilu nabywcy http://www.sport.lesko.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu kontaktowego
Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego
oraz Dynamicznego Systemu Zakupów) można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla punktu
kontaktowego
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: jak podano
wyżej dla punktu kontaktowego

I.2) RODZAJ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI
Podmiot prawa publicznego
Rekreacja, kultura i religia
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OPIS
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 PLN dla Spólki Sport Lesko Sp. z o.o
w Lesku na sfinansowanie budowy krytej pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład
kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostaw lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 6
Główne miejsce świadczenia usług Sport Lesko Sp. o.o. w Lesku ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko.
Kod NUTS PL323

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:214556-2011:TEXT:PL:HTML
mailto:sport@lesko.pl
http://www.sport.lesko.pl
http://www.sport.lesko.pl
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II.1.3) Ogłoszenie dotyczy
Zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu(ów)

Udzielenie i obsługa kredytu dlugoterminowego w wysokości 15 000 000 PLN, słownie: piętnaście milionów
złotych na sfinansowanie budowy pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącego w skład kompleksu
sportowo-rekreacyjnego w Lesku przy ul. Bieszczadzkiej.
1. Planowany okres kredytowania od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2031 r.
2. Wykorzystanie kredytu nastąpi w transzach, których liczba i wysokość uzależniona będzie od potrzeb
Zamawiającego. Przewidywana liczba transz – 14.
3. Uruchomienie kredytu następować będzie na podstawie pisemnej dyspozycji wypłaty składanej przez
Kredytobiorcę na pięć dni roboczych przed datą uruchomienia transzy kredytu. Nie wykorzystana część kredytu
powinna być dostępna, a pozostawienie jej do dyspozycji Zamawiającego nie będzie stanowiło podstawy do
naliczania dodatkowych kosztów.
4. Ostateczny termin wykorzystania kredytu 31.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia
daty ostatecznego wykorzystania pełnej kwoty kredytu w sytuacji gdy uzasadniają to okoliczności związane z
postępem prac przy realizacji przedmiotowej inwestycji. Wydłużenie okresu wykorzystania pełnej kwoty kredytu
pozostanie bez wpływu na całkowity okres spłaty kredytu.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z wykorzystania pełnej kwoty kredytu bez ponoszenia
dodatkowych kosztów, co będzie prowadziło do zmniejszenia rat kapitałowo-odsetkowych odpowiednio do
wykorzystanego kredytu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do czterokrotnego przesunięcia terminu spłaty raty kredytu z
zastrzeżeniem, że nie spowoduje to konieczności wydłużenia okresu kredytowania zaś spłata raty przesuniętej
nastąpi w najbliższym planowanym terminie zgodnym z harmonogramem spłaty kredytu (do ostatniego dnia
miesiąca kończącego kwartał).
7. Ustala się karencję w spłacie rat kapitałowych do dnia 31.3.2015 r. Płatność pierwszej raty kapitałowej
nastąpi w dniu 31.3.2015 r. zaś ostatniej w dniu 31.12.2031 r. Spłata kwartalna rat kredytu płatna w ostatnim
dniu miesiąca kończącego kwartał, począwszy od 31.3.2015 r. Liczba rat kredytowych 68 rat.
Raty kapitałowe w poszczególnych latach:
2015 r. = 80 000,00 PLN.
2016 r. = 80 000,00 PLN.
2017 r. = 80 000,00 PLN.
2018 r. = 80 000,00 PLN.
2019 r. = 80 000,00 PLN.
2020 r. = 500 000,00 PLN.
2021 r. = 1 200 000,00 PLN.
2022 r. = 1 200 000,00 PLN.
2023 r. = 1 200 000,00 PLN.
2024 r. = 1 200 000,00 PLN.
2025 r. = 1 200 000,00 PLN.
2026 r. = 1 200 000,00 PLN.
2027 r. = 1 200 000,00 PLN.
2028 r. = 1 200 000,00 PLN.
2029 r. = 1 200 000,00 PLN.
2030 r. = 1 200 000,00 PLN.
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2031 r. = 2 100 000,00 PLN.
8. Po upływie okresu karencji kredyt spłacany będzie w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca
kończącego kwartał. Spłata kredytu nastąpi w ratach kapitałowo-odsetkowych.
9. Spłata odsetek następować będzie w okresach kwartalnych - od dnia uruchomienia kredytu do upływu okresu
karencji w spłacie kapitału. Płatność odsetek ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał. Pierwszy termin
spłaty odsetek określa się na dzień 31.3.2012 r. Po upływie okresu karencji spłata odsetek będzie następowała
wraz z zapłatą rat kapitałowych w okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał.
10. Nie dopuszcza się kapitalizowania odsetek.
11. W sytuacji, gdy kredyt spłacony będzie wcześniej – odsetki liczone będą do dnia spłaty kredytu, a nie
do końca okresu umowy. W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu przez Zamawiającego bank nie będzie
pobierał prowizji i innych dodatkowych opłat.
12. W przypadku konieczności aneksowania umowy kredytowej bank nie będzie pobierał prowizji i innych
dodatkowych opłat.
13. Zabezpieczeniem kredytu będzie poręczenie udzielone przez Gminę Lesko do wysokości kwoty kredytu
wraz z należnymi odsetkami za cały okres kredytowania.
14. Prowizja od przyznanego kredytu zapłacona będzie przez potrącenie 50 % jej wartości z kwoty pierwszej
uruchomionej transzy kredytu oraz 50 % jej wartości z kwoty drugiej uruchomionej transzy kredytu.
15. Kredyt nie może być obciążony innymi opłatami i prowizjami niż wymienione w pkt XVI ppkt 5 i ppkt 6.
16. Oprocentowanie kredytu będzie liczone według zmiennej stopy procentowej w stosunku rocznym, ustalanej
na 2 dni robocze poprzedzające okres obrachunkowy w oparciu o średni WIBOR dla sześciomiesięcznych
depozytów międzybankowych wyliczony z 10 dni roboczych poprzedzających dzień ustalania stopy łącznie z
tym dniem + marża Wykonawcy.
17. Ustala się stałą marżę Wykonawcy przez cały okres realizacji zamówienia.
18. Przy naliczaniu odsetek przyjmuje się, że miesiąc i kwartał ma rzeczywistą liczbę dni kalendarzowych zaś
rok – 365 dni.
Wszystkie aktualne dokumenty (tj. sprawozdania, opinie RIO, uchwały Rady Miejskiej, zarządzenia Burmistrza)
obrazujące sytuację finansową Gminy Lesko można uzyskać w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
www.bip.lesko.pl zakładka „Urząd Miasta i Gminy”, „Budżet”.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)
66113000

II.1.7) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Nie

II.1.8) Podział na części
Nie

II.1.9) Dopuszcza się składanie ofert wariantowych
Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA
II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres

Zakresem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 15 000 000 PLN
(słownie: piętnaście milionów złotych) dla Spółki „Sport Lesko” Sp. z o.o. na sfinansowanie budowy krytej
pływalni wraz z zagospodarowaniem terenu wchodzącej w skład kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Lesku
przy ul. Bieszczadzkiej.
Bez VAT 15 000 000,00 PLN

II.2.2) Opcje

www.bip.lesko.pl
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Nie

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN REALIZACJI
Rozpoczęcie 1.9.2011. Zakończenie 31.12.2031

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje

1. Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 15 000 (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Wadium winno być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. 17.8.2011 przed godz. 10.00.
2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 Prawa Zamówień Publicznych, z tym,
że:
a) złożone w pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Podkarpacki Bank Spółdzielczy
Oddział w Lesku nr: 43 8642 1012 2003 1212 0114 0001 z tytułem „wadium przetargowe”. Kwota wadium
wniesiona przelewem winna znaleźć się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu
składania ofert.
b) złożone w gwarancjach (bankowych, ubezpieczeniowych); z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowo,
na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie
gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy
PZP tj. w przypadku, gdy Wykonawca:
— odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
— nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
— zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy,
— nie złożył dokumentów lub oświadczeń o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictwa, chyba,
że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
c) złożone w innej niż pieniądz formie winno być złożone w siedzibie Zamawiającego jako depozyt, złożony za
potwierdzeniem, przed upływem terminu składania ofert.
3. Dowód przelewu lub potwierdzenie depozytu należy dołączyć w oryginale do oferty.
4. Wszystkie formy wadium powinny mieć określoną ważność zgodną z okresem związania ofertą. Bieg terminu
związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub
unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, z
zastrzeżeniem jak w pkt 9.
6. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
należytego wykonania umowy.
7. Zamawiający zwraca wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania
ofert.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy
rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) Odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) Nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c) Zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy.
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III.1.2) Główne warunki finansowania i płatności i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących
1. Cena powinna zostać obliczona w oparciu o następującą zasadę:
Cena = oprocentowanie kredytu (stopa procentowa + stała marża banku) + prowizja od kwoty udzielonego
kredytu.
2. Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN), do dwóch miejsc po przecinku.
3. Do obliczenia kwoty odsetek kredytu należy przyjąć następujące założenia:
— Oprocentowanie kredytu w stosunku rocznym oparte na stawce WIBOR – 6M z dnia 4.7.2011 roku (WIBOR–
6 M – 4,76) powiększone o marżę banku,
— Raty kapitału i odsetek spłacane będą w okresach kwartalnych do ostatniego dnia m-ca kończącego kwartał.
Pierwsza rata kapitału płatna po upływie okresu karencji w dniu 31.3.2015 r., ostatnia 31.12.2031 r. Liczba rat
kredytowych 68 rat. Kwoty rat kapitałowych w poszczególnych latach 2015 – 2031,
— 2015 r. = 80 000,00 PLN,
— 2016 r. = 80 000,00 PLN,
— 2017 r. = 80 000,00 PLN,
— 2018 r. = 80 000,00 PLN,
— 2019 r. = 80 000,00 PLN,
— 2020 r. = 500 000,00 PLN,
— 2021 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2022 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2023 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2024 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2025 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2026 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2027 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2028 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2029 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2030 r. = 1 200 000,00 PLN,
— 2031 r. = 2 100 000,00 PLN,
— W okresie karencji w spłacie kapitału odsetki płatne w okresach kwartalnych począwszy od dnia 31.3.2012
r. do upływu karencji w spłacie kapitału. Po upływie okresu karencji dla spłaty kapitału odsetki spłacane będą w
okresach kwartalnych do ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał,
— Wypłata kredytu nastąpi w 14 transzach, w następujących terminach i kwotach:
1. do dnia 31.10.2011 r. = 400 000,00 PLN.
2. do dnia 31.12.2011 r. = 200 000,00 PLN.
3. do dnia 31.3.2012 r. = 600 000,00 PLN.
4. do dnia 30.6.2012 r. = 650 000,00 PLN.
5. do dnia 30.9.2012 r. = 750 000,00 PLN.
6. do dnia 31.12.2012 r. = 750 000,00 PLN.
7. do dnia 31.3.2013 r. = 900 000,00 PLN.
8. do dnia 30.6.2013 r. = 900 000,00 PLN.
9. do dnia 30.9.2013 r. = 900 000,00 PLN.
10. do dnia 31.12.2013 r. = 1 000 000,00 PLN.
11. do dnia 31.3.2014 r. = 1 100 000,00 PLN.
12. do dnia 30.6.2014 r. = 1 600 000,00 PLN.
13. do dnia 30.9.2014 r. = 2 250 000,00 PLN.
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14. do dnia 31.12.2014 r. = 3 000 000,00 PLN.
4. Do obliczenia prowizji za przyznanie kredytu należy przyjąć całą kwotę kredytu.
5. Marżę należy podać w formularzu ofertowym w procentach do dwóch miejsc po przecinku.
6. Prowizję za przyznanie kredytu należy podać w procentach do dwóch miejsc po przecinku.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie
Każdy z wykonawców składający oferty wspólne skłda domumenty:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, (załącznik nr 2 do oferty, wzór w załączeniu)
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących
wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie
zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie
lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert
przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie
zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu –
wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert
przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 4)-8) ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert
przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.
f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9) ustawy,
wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert
przez wykonawców występujących wspólnie ww. dokument musi być złożony przez każdego wykonawcę.

III.1.4) Inne szczególne warunki, którym podlega realizacja zamówienia
Nie

III.2) WARUNKI UDZIAŁU
III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi dotyczące wpisu do rejestru zawodowego lub

handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące (art. 22 ust.1 ustawy PZP.):
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania tj. posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności
bankowej, o którym mowa w art. 36 Ustawy Prawo Bankowe (tj. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 z późn. zm.) lub
dokumenty równoważne.
b) posiadania wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał lub wykonuje
co najmniej jedną usługę udzielenia kredytu długoterminowego z terminem spłaty nie krótszym niż 10 lat, w
wysokości co najmniej 15 000 000 PLN,
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
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2. Wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy
PZP.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana według formuły SPEŁNIA - NIE
SPEŁNIA”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt VIII
niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów winno wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca
spełni. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń i dokumentów
potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy,
do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie
postępowania.
Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z
postępowania.
Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

III.2.2) Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykaz wykonanych lub
wykonywanych usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. udzielenie co najmniej
jednego kredytu długoterminowego w wysokości co najmniej 15 000 000 PLN, z terminem spłaty nie krótszym
niż 10 lat, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia
działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz
załączeniem dokumentów, potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie poprzez przedłożenie
referencji, (załącznik nr 3 do oferty, wzór w załączeniu).

III.2.3) Zdolność techniczna
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Na podstawie złożonego oświadczenia.

III.2.4) Zamówienia zastrzeżone
Nie

III.3) SPECYFICZNE WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ NA USŁUGI
III.3.1) Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu

Nie

III.3.2) Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za
wykonanie usługi
Nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) RODZAJ PROCEDURY
IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2) KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Nie

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
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IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Nie

IV.3.3) Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Dokumenty odpłatne Nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
17.8.2011 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6) Język(i), w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w dniach 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert
Data: 17.8.2011 - 11:00
Miejsce
Sport Lesko Sp. z o.o w Lesku ul. Parkowa 1, 38-600 Lesko w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lesko pok. nr
109.

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) JEST TO ZAMÓWIENIE O CHARAKTERZE POWTARZAJĄCYM SIĘ

Nie

VI.2) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW
WSPÓLNOTOWYCH
Nie

VI.3) INFORMACJE DODATKOWE
VI.4) PROCEDURY ODWOŁAWCZE
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587840
Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.4.2) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z art 182 Prawa Zamówień Publicznych.

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.  +48 224587840

mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl
mailto:uzp@uzp.gov.pl
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Internet: http://www.uzp.gov.pl
Faks  +48 224587800

VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:
6.7.2011

http://www.uzp.gov.pl

