Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
w Gliwicach, ul Mechaników 9, tel. (032) 734 51 11, www.bumar.gliwice.pl
OGŁASZAJĄ PRZETARG NIEOGRANICZONY
Numer: KP/12/317/2017
pisemny, prowadzony zgodnie z Wewnętrznym Regulaminem Postępowań
Przetargowych przeprowadzanych
w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A.
na dostawę miału węglowego na sezon 2017/2018
1. Opis przedmiotu przetargu: Przedmiotem zamówienia są dostawy miału węglowego, którego
parametry zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Specyfikacji Przedmiotu Przetargu
w ilości 6000 ton z tolerancją +/- 15%.
2. Termin realizacji zamówienia: Dostawy miału sukcesywnie od 1 października 2017
do 31 sierpnia 2018.
3. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w zamkniętej
i zapieczętowanej kopercie w siedzibie Zamawiającego w sekretariacie komisji przetargowej:
Budynek Usług Technicznych, II piętro, pokój 216, tel. (32) 734 50 06 lub przesłać pocztą na
adres: Zakłady Mechaniczne „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. ul. Mechaników 9, 44-109 Gliwice
(z dopiskiem przy adresie: „ Nie otwierać: Przetarg KP/12/317/2017 – dostawy miału
węglowego sezon 2017/2018 r.) z wyprzedzeniem gwarantującym doręczenie oferty w niżej
wymienionym terminie.
4. Termin składania ofert upływa dnia 18 września 2017r. o godz 14:00.
5. Termin związania ofertą: Składający ofertę jest nią związany przez 45 dni od dnia otrzymania
oferty przez Zamawiającego.
6. Szczegółowy opis warunków stawianych oferentom oraz dokumenty potwierdzające ich
spełnianie znajduje się w Specyfikacji Przedmiotu Przetargu.
7. Specyfikacja Przedmiotu Przetargu - SPP oraz Regulamin Postępowań Przetargowych
przeprowadzanych w Zakładach Mechanicznych „BUMAR-ŁABĘDY” S.A. znajdują się
na stronie internetowej www.bumar.gliwice.pl w zakładce przetargi.
8. Wysokość wadium wynosi 25 000 zł. Wadium należy wpłacić najpóźniej do dnia 18 września
2017 roku przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy O/Gliwice
94 8457 0008 2008 0064 2545 0001 z podaniem w tytule przelewu: „Wadium przetarg
KP/12/317/2017: dostawy miału węglowego sezon 2017/2018 ”.
9. Otwarcie ofert nastąpi w trybie niejawnym.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert, uznania za stosowne,
że przetarg nie dał oczekiwanego rezultatu i odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny,
podjęcia decyzji o unieważnieniu przetargu bez podawania przyczyny.

