
   Postępowanie nr 6/MS/PP/2018 
„Sukcesywne dostawy wyrobów tytoniowych” 

 

Ogłoszenie o zamówieniu niepublicznym 

Zamawiający 

MegaSerwis sp. z o.o. ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia, 

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział 

Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000455358, Kapitał Zakładowy: 2.100.000,00 zł (w całości opłacony), NIP 615-204-28-75, 

REGON: 022055432 

Zaprasza do udziału w postępowaniu pn.: ”Sukcesywne dostawy wyrobów tytoniowych” prowadzonym w trybie przetargu 

nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się 

zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów w MegaSerwis sp. z o.o., oraz w Dobrych Praktykach zakupowych z uwzględnieniem 
Kodeksu Postępowania dla Partnerów Spółek GK PGE dostępnego na stronie http://mega-serwis.com.pl/procedury-regulaminy/ , jak 

również postanowienia Kodeksu Cywilnego. 

 

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:  

Przedmiotem Zamówienia są sukcesywne dostawy wyrobów tytoniowych w ilościach i asortymencie wynikającym z 

bieżących potrzeb Zamawiającego.  Wykaz asortymentu znajduje się w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik 

nr 3 do SIWZ. 

2. OFERTY CZĘŚCIOWE: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

3. OFERTY WARIANTOWE: Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

4. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE: Zamawiający nie przewiduje składania ofert uzupełniających. 

5. TERMIN i MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  

Wymagany termin, częstotliwość i miejsce dostaw: zgodnie z pkt.9 SIWZ 

6. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 

OCENY TYCH WARUNKÓW – określone w pkt. 10 SIWZ. 

7. WYMAGANE OŚWIADCZENIA ORAZ DOKUMENTY JAKIE MUSZĄ BYĆ DOSTARCZONE W CELU POTWIERDZENIA 

SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU – określone w pkt. 11 SIWZ. 

8. KRYTERIUM OCENY OFERT DLA WSZYSTKICH CZĘŚCI: Wysokość upustu – 100 % 

9. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 

MegaSerwis sp. z o.o.  

ul. Zgorzelecka 4, 59-920 Bogatynia  

w terminie do dnia 13.06.2018 roku do godz. 13:00 

w zamkniętej kopercie oznaczonej nazwą Wykonawcy, z dopiskiem „ 

OFERTA W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NR 6-MS-PP-2018 - Sukcesywne dostawy wyrobów tytoniowych” 

10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: 60 dni od daty upływu terminu składania ofert. 

11. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY: Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy.  

12. WADIUM: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 

13. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA: 

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zostały określone w SIWZ dostępnym na stronie internetowej  

www.mega-serwis.com.pl (zakładka Zakupy/ Przetargi - Ogłoszenia). 

14. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: 

Sprawy ogólno-formalne: Krzysztof Zieleń, tel. 605 633 839, e-mail: krzysztof.zielen@mega-serwis.com.pl  

Sprawy techniczne: Marcin Sokołowski tel. 607 643 179, e-mail: marcin.sokolowski@mega-serwis.com.pl  

15. INFORMACJE DODATKOWE DLA WYKONAWCY 

15.1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem negocjacji 

handlowych lub/i aukcji elektronicznej. 
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15.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn. 

15.3. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia Postępowania zakupowego i poczynione 
przez nią uzgodnienia nie stanowią umowy przedwstępnej. 

15.4. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej 
zgody organów Spółki MegaSerwis.  

15.5. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zamówienia, w tym 
również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu 
zamówienia, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo 
ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania danego zamówienia 
(Umowy) PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A., przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego 
oraz Spółce Grupy Kapitałowej PGE odpowiedzialnej za obsługę systemów informatycznych i 
telekomunikacyjnych dla Grupy Kapitałowej PGE. W przypadku powierzenia przez Zamawiającego innemu 
podmiotowi czynności związanych z przetwarzaniem danych związanych z zawartą umową, Zamawiający jest 
uprawniony ujawnić temu podmiotowi wszelkie informacje, o których mowa w niniejszym punkcie. 

15.6. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu Zakupowym, oświadcza iż zapoznał się z warunkami 
określonymi w SIWZ i Projekcie Umowy i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 
 

 

 

 

 

 


