OGŁOSZENIE O II PRZETARGU OTWARTYM

Telewizja Polska S.A. Oddział Terenowy w Lublinie, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń podczas pełnienia dyżurów elektryka obiektu” (procedura zakupowa nr: TXLL/03/P/2017).
Zamówienie zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), tj. bez zastosowania procedur określonych tą ustawą, bowiem wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

	Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia.
	Szczegółowe warunki realizacji zawiera wzór umowy załączony do niniejszego ogłoszenia.
	Oferty (podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawców) należy składać do dnia 14.02.2017 r. do godz.14.00 u Zamawiającego  siedzibie Telewizji Polskie S.A. Oddział Terenowy w Lublinie ul. Raabego 2, 20-030 Lublin –sekretariat pok. 202 lub przesłać pocztą. Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres do dnia 14.02.2017 r., do godz. 14.00. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po terminie nie będą rozpatrywane.
	Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia ofert.

      Opakowanie należy zaadresować i opisać według wzoru: 

Telewizja Polska S.A.
Oddział Terenowy w Lublinie
20-030 Lublin
ul. H. Raabego 2
oznaczenie sprawy TXLL/03/P/2017
OFERTA 
na: „Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn elektrycznych, aparatury i podobnych urządzeń podczas pełnienia dyżurów elektryka obiektu” 
	Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
	Pozostałą korespondencję w sprawie, w tym zawiadomienia, zapytania oraz informacje, Zamawiający i Wykonawcy przekazują za pośrednictwem faksu. i drogą elektroniczną. Osobą do kontaktów z Wykonawcami jest Joanna Soborowska, adres e-mail: joanna.soborowska@tvp.pl 
	Ocena ofert zostanie przeprowadzona po upływie terminu wyznaczonego do ich składania, bez udziału Wykonawców.
	W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
	Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął termin składania ofert. 
	O odrzuceniu oferty albo zamknięciu postępowania bez dokonywania wyboru oferty albo dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty przekazując stosowną informację na wskazany w ofercie adres. e-mail lub nr faksu. Brak możliwości skutecznego powiadomienia, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, nie skutkuje nieważnością jakichkolwiek czynności podjętych przez Zamawiającego w toku procedury.
	Z zastrzeżeniem ust. 15 za ofertę najkorzystniejszą, Zamawiający uzna ofertę spełniającą wymagania Zamawiającego  z najniższą ceną brutto spośród złożonych ofert.
	Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, transport, opakowanie, ubezpieczenie towaru, upusty, rabaty, koszty odprawy celnej w ramach importu bezpośredniego, koszty gwarancji i instrukcji obsługi.
	Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowych negocjacji w zakresie ceny. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia negocjacje zostaną przeprowadzone w formie pisemnej faksowej lub elektronicznej z każdym z Wykonawców, którzy złożyli oferty. W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia, ocena ofert zostanie przeprowadzona z uwzględnieniem ustaleń z negocjacji.
	Zamawiający zawrze umowę według wzoru załączonego do niniejszego ogłoszenia.
	Zamawiający informuje, że:

	zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego postępowania lub odstąpienia od negocjacji (o ile były przewidziane), w każdym czasie, bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej i bez podawania przyczyn, przy czym Wykonawcom nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
	zastrzega sobie prawo odrzucenia oferty, która nie spełnia wymogów niniejszego ogłoszenia lub jest nieważna na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
	jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny,
	 Wykonawcom nie przysługuje prawo do wnoszenia jakichkolwiek środków odwoławczych od rozstrzygnięć i czynności Zamawiającego,

Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty i nie przysługują im z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego,
	Zamawiający ma prawo zmienić warunki przetargu w każdym czasie, aż do upływu terminu składania ofert, o którym mowa w ust. 3 niniejszego ogłoszenia,
	niniejsze ogłoszenie, w tym załączony do niego wzór umowy, nie zobowiązuje Zamawiającego do udzielenia zamówienia.


Załączniki:
	wzór formularza oferty,
	wzór umowy z załącznikiem


