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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 2164 ze zmianami), którego przedmiotem jest:

Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym

	ZAMAWIAJĄCY
Miasto Rybnik
NIP: 642-001-07-58
adres do korespondencji: ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-200 Rybnik
faks do korespondencji: (32) 42 24 124
e-mail : administracyjny@um.rybnik.pl


Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej Miasta Rybnika: bip.um.rybnik.eu . Informacja o ogłoszeniu została zamieszczona również na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.
Ponadto Zamawiający skorzystał z możliwości publikacji ogłoszeń w Biuletynie Zamówień Publicznych, które nie są obowiązkowe i zamieścił ogłoszenie w tym publikatorze, pomimo tego, że postępowanie nie jest prowadzone w trybie przewidzianym w ustawie Prawo zamówień publicznych.

	PODSTAWA PRAWNA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz.2164 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą Pzp”

	ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA 

Do postępowania mają zastosowanie przepisy art. 138o ustawy Pzp, w pozostałym zakresie zasady prowadzenia postępowania reguluje niniejsze Ogłoszenie o zamówieniu (zwane dalej „Ogłoszeniem”)

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

	Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym z podziałem na zadania:

Zadanie 1 – Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych i paczek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów 
w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2016 poz.1113 t.j. ze zmianami) wraz z usługą codziennego odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
Zadanie 2 – Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług kurierskich 
w obrocie krajowym i  zagranicznym polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu 
i doręczaniu przesyłek kurierskich oraz ewentualnych ich zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz.U. 2016, poz.1113 t.j. ze zmianami).
	Szczegółowe wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu świadczenia usług będących przedmiotem zamówienia zostały zawarte w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który stanowi załącznik nr 1 do Ogłoszenia.
	Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień Publicznych (CPV):

64110000-0 usługi pocztowe

	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie realizowane przez okres 24 miesięcy lub do wyczerpania kwoty maksymalnego wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, 
w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi pierwsze, z zastrzeżeniem, że świadczenie usług nastąpi nie wcześniej niż z dniem 1 lipca 2017 r. 

	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące:
a)  kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej;
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż posiada uprawnienia do wykonywania działalności pocztowej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z art. 
6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1113) 
w zakresie obrotu krajowego i zagranicznego,
b) (dotyczy zadania 1) posiadania wiedzy i doświadczenia oraz zdolności technicznej 
i zawodowej; Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że  
w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert wykonał, 
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie), co najmniej dwie usługi pocztowe polegające na przyjmowaniu i doręczaniu przesyłek pocztowych o wartości minimum 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych) każda, wraz 
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów czy zostały lub są wykonywane należycie.
Przez jedna usługę Zamawiający rozumie usługę wykonaną w ramach jednej umowy.
2. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja):
Warunek określony w rozdziale VI pkt 1 ppkt a) OPZ musi spełniać Wykonawca, który będzie realizował usługi wymagające wpisu do rejestru operatorów pocztowych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warunek określony 
w  rozdziale VI pkt 1 ppkt b) musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców samodzielnie. 
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale VII, na zasadzie spełnia – nie spełnia.

	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCÓW

	W zakresie wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
	oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zawarte w treści załączników: odpowiednio dla zadania 1 - załącznik nr 2, dla zadania 2 – załącznik 3 do Ogłoszenia (Formularz oferty), 
	aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113 t.j. ze zmianami), 
	wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 4 do Ogłoszenia wraz 
z załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
	Dowodami, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt b) są:

	poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
	oświadczenie Wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa 
w ppkt 1).

	Dokumenty mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność 
z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
	W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

	oświadczenie wymienione w pkt 1 ppkt a) powinno być złożone w imieniu wszystkich  Wykonawców,

dokument wymieniony w pkt 1 ppkt b) składa ten z Wykonawców składających ofertę wspólną, który w ramach konsorcjum będzie odpowiadał za realizację prac objętych uprawnieniem,
dokumenty wymienione w pkt 1 ppkt c) powinien złożyć dowolny Wykonawca / dowolni Wykonawcy wykazujący spełnienie warunków udziału w postępowaniu spośród Wykonawców składających wspólną ofertę.
	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wszyscy partnerzy będą ponosić odpowiedzialność solidarną za wykonanie Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

	INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM

	 Dopuszczalną formą kontaktów potencjalnych Wykonawców z Zamawiającym jest faks, poczta elektroniczna oraz forma pisemna.
	 Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią OPZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania (pocztę elektroniczną) na adres administracyjny@um.rybnik.pl, dokumenty tekstowe lub tekstowo - graficzne. 

 Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem. W celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na piśmie przed terminem składania ofert, zapytanie winno być złożone nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
 Zamawiający przekazuje treść zapytań i udzielonych wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, bez ujawniania źródła zapytania, nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, zamieszczając je na stronie internetowej, na której udostępniono OPZ.
	W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść OPZ. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniono OPZ. 
Jeżeli w wyniku zmiany treści OPZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia 
o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiający przedłuży termin składania ofert. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, zamieszczając informację na stronie internetowej, na której udostępniono OPZ.
	Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest:
- Ewa Zielonka - Wydział Administracyjny

	WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM
Zamawiający nie wymaga wadium


	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert.
Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu 
o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

	Oferta powinna być przygotowana w formie pisemnej, w języku polskim. 

Każdy Wykonawca przedłoży tylko jedną ofertę, sam lub jako partner w konsorcjum. Wykonawca, który przedkłada lub partycypuje w więcej niż jednej ofercie spowoduje, że wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą zostać podpisane przez wszystkie te osoby. Jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (np. wypisu z Krajowego rejestru sądowego) do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczony przez notariusza odpis stosownego pełnomocnictwa. Wszystkie dokumenty oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz 
z tłumaczeniami na język polski.
Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.
Zamawiający nie ujawnia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż 
w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec  nazwy (firmy) oraz adresu, a także informacji dotyczącej ceny i informacji podlegających ocenie wg podanych w Ogłoszeniu kryteriów. W przypadku, gdy informacje zawarte 
w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr153, poz.1503, 
ze zmianami)” i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie 
z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Wykonawca zastrzegając tajemnicę przedsiębiorstwa zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie zawarte w treści odpowiednio dla zadania 1 - załącznika nr 2, dla zadania 2 – załącznika nr  3 (Formularz oferty) wraz z uzasadnieniem.
	Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem/ami osoby/osób upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy.
Ofertę należy włożyć do nieprzezroczystej koperty, oznaczonej następująco:
a) adresat:
Urząd Miasta Rybnika
Wydział Administracyjny, pok. 050
ul. Bolesława Chrobrego 2, 44 - 200 Rybnik
zawartość:

oferta na:  


„Świadczenie na rzecz Urzędu Miasta Rybnika usług pocztowych 
w obrocie krajowym i zagranicznym, z podziałem na zadania:
zadanie nr ………… (numer i nazwa zadania).”

c) dopisek:
NIE OTWIERAĆ PRZED: 14 czerwca 2017 r. godz. 10:00

Wewnątrz tej koperty ma znajdować się kompletna oferta.

Na ofertę składają się następujące dokumenty:
Formularz oferty:  dla zadania 1 - załącznik nr 2, dla zadania 2 – załącznik 3 do Ogłoszenia.
-	Oświadczenia i dokumenty opisane w rozdziale VII Ogłoszenia.
	Aktualny na dzień składania ofert cennik usług pocztowych stosowany przez Wykonawcę,
	Aktualny na dzień składania ofert regulamin świadczenia usług pocztowych,
	Pełnomocnictwo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.


	SKŁADANIE OFERT I OTWARCIE OFERT

	Oferty należy składać w terminie do 14 czerwca 2017 r. do godz. 9:00 w Kancelarii Urzędu Miasta Rybnika (parter), ul. Bolesława Chrobrego 2.

Istnieje możliwość przedłużenia terminu składania ofert, w celu uwzględnienia przez Wykonawców wyjaśnień i uzupełnień przedstawionych przez Zamawiającego, będących odpowiedzią na pytania Wykonawców, złożone przed upływem terminu składania ofert.
	W przypadku złożenia oferty drogą pocztową o ważności jej złożenia będzie decydowała data wpływu do Zamawiającego.
	Zamawiający niezwłocznie zwróci oferty, które zostaną złożone po terminie składania ofert.
Otwarcie ofert nastąpi 14 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Bolesława Chrobrego Nr 2.  
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Zamawiający poda nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz: 
- w przypadku zadania 1: odległości placówki nadawczej od siedziby Zamawiającego 
i możliwości śledzenia przesyłek poleconych,
- w przypadku zadania 2: oferowanej godziny nadania przesyłki w obrocie krajowym, gwarantującej jej doręczenie w dniu następnym.

	SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY CENOWEJ

	Ceną ofertową jest łączna cena brutto podana w formularzu oferty (odpowiednio dla 
zadania 1 - załącznik nr 2, dla zadania 2 - załącznik 3 do Ogłoszenia).
	Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT) podana 
w formularzu ofertowym a wynikająca z Formularza cenowego.
	Wykonawca jest zobowiązany do określenia ceny uwzględniającej wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (np. transport, odbiór przesyłek z siedziby Zamawiającego).
	Podana w ofercie cena nie stanowi wartości wynagrodzenia Wykonawcy, lecz służy 
do porównania ofert złożonych w postępowaniu.

Wykonawca podaje cenę poszczególnych rodzajów usług wymienionych w OPZ 
w formularzu cenowym.
	Ceny w ofercie mogą być zaokrąglone maksymalnie do dwóch miejsc po przecinku.
Cena ofertowa powinna być podana w złotych polskich cyframi.
	Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na realizację zamówienia.
	Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia, którego dotyczy OPZ dokonywane będą w PLN.

	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY


Zadanie 1
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)							80%
Kryterium II	Odległość w linii prostej z siedziby zamawiającego
 			do placówki nadawczej Wykonawcy  (O)			10%
Kryterium III	Śledzenie statusu przesyłek poleconych 
w obrocie krajowym i zagranicznym	(I)			10%
		
W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 
cena najniższa
	-----------------------  x 80 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty
	cena danej oferty

W kryterium II Wykonawca, który zaoferuje utrzymywanie placówki nadawczej przez cały okres obowiązywania umowy w odległości nie większej niż 1 km (w linii prostej) 
w stosunku do siedziby Zamawiającego otrzyma 10 pkt, jeżeli odległość będzie większa niż 1 km (w linii prostej) Wykonawca otrzyma 0 pkt 
(Wykonawca ma prawo do zmiany adresu placówki w trakcie trwania umowy, o której mowa 
w pkt 3 ppkt 11) OPZ pod warunkiem, że będzie znajdowała się w promieniu odległości od siedziby Zamawiającego zadeklarowanym w Formularzu ofertowym).
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

W kryterium III  Wykonawca, który zaoferuje Zamawiającemu możliwość śledzenia przez internet statusu przesyłek poleconych krajowych i zagranicznych na podstawie nadanego numeru przesyłki otrzyma odpowiednio:
Śledzenie statusu przesyłek poleconych przez internet
Liczba punktów
przesyłek poleconych w obrocie krajowym
6
przesyłek poleconych w obrocie zagranicznym
4
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do Ogłoszenia.

	Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+O+I.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2.

Zadanie 2
Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Kryterium I	Cena (C)							90%
Kryterium II	Oferowana najpóźniejsza godzina nadania przesyłki 
gwarantująca jej doręczenie w dniu następnym (G)		10% 


W kryterium I liczba przyznanych punktów dla poszczególnych ofert będzie obliczona zgodnie z poniższym wzorem: 
	cena najniższa
	-----------------------  x 90 pkt   =   ilość punktów dla danej oferty
	cena danej oferty

W kryterium II za każdą kolejną godzinę po godzinie 13.00 zostaną przyznane punkty zgodnie 
z poniższą tabelą: 

Lp
Oferowana najpóźniejsza godzina nadania  gwarantująca doręczenie przesyłki w dniu następnym
Liczba punktów
1
godzina 14.00
2
2
godzina 15.00
5
3
po godzinie 15.00
10

Wykonawca wskaże oferowaną graniczną godzinę nadania przesyłki gwarantującą jej doręczenie w dniu następnym na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 3 do OPZ.

	Maksymalna liczba punktów, możliwych do uzyskania przez Ofertę, będąca sumą wszystkich kryteriów wynosi 100. Każda oferta nieodrzucona zostanie oceniona wg kryteriów opisanych 
w pkt 1 i otrzyma liczbę punktów (S) obliczoną wg wzoru S=C+G.

Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów 
S obliczonych wg wzoru opisanego w pkt 2. 

Sposób oceny ofert
Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które odpowiadają wymaganiom opisanym 
w niniejszym Ogłoszeniu. Ocenie ofert poddane będą oferty złożone przez Wykonawców niewykluczonych z postępowania oraz nieodrzucone przez Zamawiającego.
Przy sprawdzaniu, ocenie i porównaniu ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących treści złożonych ofert. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy łączną ceną ofertową a wartością wynikającą z wyliczenia tabeli zawartej w formularzu oferty, jak i w przypadku rozbieżności w wyliczeniach poszczególnych pozycji zamówienia, Zamawiający uzna za prawidłowe ceny jednostkowe określone dla poszczególnych pozycji zamówienia. W takiej sytuacji Zamawiający we własnym zakresie dokona przeliczeń i otrzymaną wartość potraktuje jako ostateczną cenę oferty.
Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów wyboru określonych 
w Ogłoszeniu o zamówieniu.


	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

	O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców drogą e-mailową lub faksem oraz zamieści informację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rybnika.

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza przekaże Zamawiającemu informacje dotyczące osób podpisujących umowę oraz osób upoważnionych do kontaktów 
w związku z realizacją umowy.
W niniejszym postępowaniu Wykonawcom nie przysługują środki odwoławcze przewidziane 
w dziale VI ustawy Pzp.

	ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY:

Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 5 (zadanie 1) i załącznik nr 6 (zadanie 2).
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