Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
41-902 Bytom pl. T. Kościuszki 11
telefon: 32/ 39-67-100
REGON 270150701
e-mail: bpk@bpk.pl

fax: 32/ 39-67-158
NIP 626-000-28-26

ogłasza przetarg w oparciu o Regulamin postępowania przy udzielaniu zamówień
w BPK Sp. z o.o. pod nazwą:

„Dostawa reagentu redukującego odory o składzie chemicznym:

chlorek żelaza (II) – stężenie 23% dla Oczyszczalni Ścieków
„Centralna” w Bytomiu”
1.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia została zamieszczona na stronie
internetowej www.bpk.pl.

2.

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa reagentu redukującego odory
o składzie chemicznym: chlorek żelaza (II) – stężenie 23% w ilości 750 Mg dla
Oczyszczalni Ścieków „Centralna” w Bytomiu.
Szczegółowy opis przedmiotu został określony w pkt. 3 SIWZ oraz we wzorze umowy
(Zał. nr 4 do SIWZ).

3.

W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki zawarte
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.

Kryteria wyboru ofert i ich
– waga 100 %, jak w pkt 19.11. SIWZ.

5.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

6.

Wymagany termin realizacji zamówienia: od daty podpisania umowy do 31.12.2021r.
lub do wyczerpania środków określonych w § 3 ust. 3 wzoru umowy.

7.

Oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 5 000,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy złotych)

8.

Ofertę należy złożyć w kancelarii Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego
Spółka z o.o. – Biuro Obsługi Klienta w zamkniętej kopercie opisanej zgodnie
z wymogami podanymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9.

Termin składania ofert upływa dnia 22.01.2020 r. o godz. 900.

10.

Otwarcie ofert nastąpi w Bytomskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o.
w Bytomiu Pl. T. Kościuszki 11, pok. 312 w dniu 22.01.2020 r. o godz. 1000.

11.

Termin związania ofertą – 30 dni od upływu terminu składania ofert.

12.

Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z wykonawcami w
zamawiającego są:
• w zakresie spraw związanych z przedmiotem zamówienia:
Robert Bil, tel. 32/ 39 67 091 wew. 302,
• w zakresie spraw związanych z procedurą postępowania:
Sylwia Porembska tel. 32/ 39 67 176, Marzena Szulc tel. 32 / 39 67 180.
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