
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 
ZAMAWIAJ ĄCY:  
Miejski Klub Sportowy  
„PIOTRKOWIANIN - KIPER” 
Al. 3 – go Maja 6 B 
97-300 Piotrków Trybunalski 
 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWINIA: 
Przewóz zawodników Miejskiego Klubu Sportowego „PIOTRKOWIANIN – KIPER” na mecze 
ligowe, sparingowe, turnieje i obozy sportowe. 
Wykonawca musi posiadać pojazd z liczbą miejsc siedzących min.50, posiadający  
w standardzie wc, dwa odbiorniki telewizyjne, odtwarzacz dvd lub video.  
Rok produkcji autokaru nie moŜe przekraczać 15 lat. 
Pojazd musi posiadać aktualną aprobatę techniczną potwierdzającą dopuszczenie pojazdu do ruchu 
drogowego. 
Przewóz zawodników będzie odbywał się w terminie: od 01.01.2007 do 31.12.2009. 
Łączna ilość przejechanych kilometrów w ciągu 1 roku wynosić będzie ok. 15.000 km. 
Informacja o terminie wyjazdu będzie przekazywana wyłonionemu w w/w przetargu Wykonawcy  
w terminie 14 dni przed planowanym wyjazdem. 
 
OFERTY CZĘŚCIOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania  ofert częściowych. 
 
OFERTY WARIANTOWE: 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
 
TRYB: 
Przetarg nieograniczony. 
 
SPOSÓB UZYSKANIA SIWZ: 
SIWZ wraz z formularzem ofertowym i projektem umowy moŜna pobrać bezpłatnie ze strony internetowej 
www.piotrkow.pl 
 
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  
Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2007 do 31.12.2009. 
 
OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST ĘPOWANIU: 
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają wymagania opisane w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych: 
1.są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami 
ustawowymi; 
2. posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia (tj. posiadają aktualna licencję na wykonywanie 
Krajowego Transportu Drogowego Osób oraz aktualną licencję na wykonywanie międzynarodowych usług 
przewozowych osób); 
3.dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, potencjałem ekonomicznym  
i technicznym (tj. posiadają aktualną aprobatę techniczną dopuszczającą do ruchu drogowego posiadane przez 
nich pojazdy), a takŜe pracownikami zdolnymi do wykonania zamówienia (tj. zatrudniają osoby posiadające 
prawo jazdy  kat. D); 
4.znajdują się w sytuacji finansowej zapewniającej naleŜyte wykonanie zamówienia; 
5.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na postawie art. 24 ustawy prawo zamówień publicznych; 
6. zrealizowali w ostatnich 3 lat, co najmniej 2 usługi o zakresie i złoŜoności porównywalnej z przedmiotem 
niniejszego zamówienia, polegające na świadczeniu usług przewozowych osób; 
7. są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. 
 
WADIUM: 
Nie dotyczy. 
 
KRYTERIA OCENY OFERT: 
CENA – 100% 
 
MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT: 



SKŁADANIE OFERT:   
Miejski Klub Sportowy „PIOTRKOWIANIN – KIPER”, Al. 3-go Maja 6 B, 97 – 300 Piotrków Trybunalski  
do dnia 15.12.2006 w godz. 18:00 – 20:00. 
OTWARCIE OFERT:   
nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Piotrkowie Trybunalskim przy Al. 3-go Maja 6 B  
w dniu  18.12.2006 o godz. 18:15 
 
TERMIN ZWI ĄZANIA OFERT Ą: 
30 dni 
 
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTU Z WYKONAWC Ą: 
Tomasz Zwierzchowski - tel. 501-101-559 
Porozumiewanie się Wykonawcy z upowaŜnionym pracownikiem Klubu Sportowego  odbywać się 
moŜe tylko w godzinach od 18.00 do 20.00 w dni powszednie od poniedziałku do piątku  
w siedzibie Zamawiającego ( Al. 3-go Maja 6, 97 - 300 Piotrków Trybunalski) 


