OGŁOSZENIE
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62-700 Turek, ul. Polna 4
Tel. (063) 28 00 321 Fax.: (063) 278 41 51
NIP: 668-00-00-082, Kapitał zakładowy: 66.392.000,00 zł
zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy KRS za nr 0000162254
Dział Rozwoju, Analiz, Inwestycji i Zamówień Publicznych, tel. (0-63) 28-00-307
na podstawie Regulaminu udzielania zamówień sektorowych PGKiM Sp. z o.o., do których
nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, ogłasza przetarg nieograniczony na:
„Dostawa technologii do uszlachetniania osadów ściekowych
oraz udrażniania trakcji ściekowych na potrzeby PGKiM Sp. z o.o. w Turku ”
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa technologii służącej do uszlachetniania osadów
ściekowych oraz udrażniania, likwidacji odorów w sieciach kanalizacji sanitarnej i
deszczowej w oparciu o naturalne procesy biologiczne nie wymagające dodatkowych
inwestycji technicznych.
2.Termin wykonywania dostaw sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
3.Informacja o dokumentach i oświadczeniach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
➢ Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 2 do
SWZ,
➢ Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem
terminu składania ofert,
➢ Oświadczenie o nie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia – załącznik
nr 4 do SWZ,
➢ Zaświadczenie o wykonaniu prób technologicznych na Oczyszczalni Ścieków
w Turku - Załącznik nr 5 do SWZ.(zaświadczenie musi zawierać pozytywną opinię
Zamawiającego o przeprowadzonych próbach technologicznych),
4. Specyfikację Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego lub
pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.pgkim-turek.pl. menu tematyczne
przetargi.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 05.11.2020 r. do godz. 10:30 w biurowcu Spółki,
ul. Polna 4, 62-700 Turek, sekretariat pokój nr 20.
6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 05.11.2020 r. o godz. 11:00 w biurowcu Spółki, ul. Polna 4,
62-700 Turek, pokój nr 19.
7. Zamawiający nie przewiduje wpłaty wadium w przedmiotowym postępowaniu.
8.

Osoby ze strony zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami
w zakresie przedmiotu postępowania:
Henryk Drobenka – tel. (063) 28 00 313, od poniedziałku do piątku w godz. 1200 -1400
w sprawach dotyczących procedury przetargowej:
Sebastian Gałczyński – tel. (0-63) 28 00 307, od poniedziałku do piątku w godz. 800 -1400

