
 1 

 
 
 
 
 
 ZP/341/2/2011 
 
Belsk Duży, 05.05.2011 
 
 
 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

    o warto ści poni żej kwot okre ślonych w przepisach wydanych na  podstawie art.11 u st.8 ustawy 
                               Prawo zamówie ń publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr  113, poz. 759 z pó źn. zm.) 

            
 „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DO JEDNOSTEK    
ORGANIZACYJNYCH GMINY BELSK DU ŻY.”  
 
1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego: 
 Gmina Belsk Duży/Urząd Gminy w Belsku Dużym 
ul. Kozietulskiego 4a  
05-622 Belsk Duży 
www.belskduzy.pl   
urzad@belskduzy.pl  
tel. /048/ 661 12 81, fax /048/ 661 13 40 
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku, godz. 7.30 - 15:30  
 
2) Określenie trybu zamówienia: 
przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art.11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
3) Adres strony internetowej na której jest zamieszczona Specyfikacja Istotnych Warunków 
Zamówienia : 
 
www.belskduzy.pl  
lub 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można pobrać osobiście w pokoju Nr 7 –  
 inspektor Sławomir Musiałowski  w godz. 8.00 - 15.00  
cena specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jeżeli jej udostępnienie jest odpłatne: 
 nie dotyczy 
 
4) Opis przedmiotu zamówienia : 
Przedmiotem zamówienia jest  dostawa energii elektrycznej do obiektów zamawiającego w 
okresie od 01.07.2011r do 30.06.2012r. 

 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ wraz z załącznikami. 

 
kod CPV : 
09.00.00.00 – 3   Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa. 
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5) Informacja o możliwości złożenia ofert wariantowych i częściowych: 
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych. 
 
6) Termin wykonania zamówienia do 30.06.2012 r. 
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania 
tych warunków: 
a) w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający wymogi art. 22 ustawy z dnia 
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) oraz 
spełniający dodatkowe warunki, określone szczegółowo w SIWZ. 
b) zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych 
do oferty dokumentów, metodą „spełnia – nie spełnia” co oznacza, że brak jednego z 
wymaganych dokumentów lub nie spełnienie wymaganych warunków spowoduje wykluczenie 
wykonawcy z postępowania, a oferta zostanie odrzucona. 
 
8) Informacja na temat wadium: 
    Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.  
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
 
 
Nazwa kryterium  Waga  
Cena  100 % 
 
 
 
 
10) miejsce i termin składania ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul.Kozietulskiego 4a 
05-622 Belsk Duży 
Sekretariat 
 
do dnia 12.05.2011 r. do godz. 10.00  
 
 
11) miejsce i termin otwarcia ofert: 
w siedzibie zamawiającego 
Urząd Gminy w Belsku Dużym 
Ul. Kozietulskiego 4A 
 05-622 Belsk Duży 
Gabinet Wójta Gminy 
 
  
dnia 12.05.2011 r. o godz. 10.15. 
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12) termin związania ofertą 
 
okres 30 dni  od ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.06.2011 r. 
 
13) informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej 
 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej 
 
14 ) informacja o ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów 
 
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów 
 
15) informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej ofert z zastosowaniem aukcji 
elektronicznej. 
 
Zamawiający nie zamierza zastosować aukcji elektronicznej. 
 
 
                            
                                                      
____________________________________ 
 


