REGULAMIN POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH
obowiązujący w
„BIOENERGY PROJECT” SP. Z O.O.
a) Tryb przetargu nieograniczony
Przetarg nieograniczony jest to przetarg w którym bierze udział nieograniczona ilość
oferentów o odbywa się on według poniższych zasad:
1. Ogłoszenie o przetargu winno być umieszczone w Internecie na stronie
Zamawiającego oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego w
terminie 14 dni przed oznaczonym dniem składania ofert. Ogłoszenie to powinno
zawierać:
- miejsce i termin składania ofert,
- miejsce i termin otwarcia ofert
- przedmiot przetargu
- nazwę i adres zamawiającego,
- pożądany lub wymagany termin realizacji zamówienia (przedmiotu postępowania
przetargowego),
- wysokość wadium, termin i miejsce jego wpłacenia jeżeli wadium będzie wymagane
przez Zamawiającego,
- okres udzielonej gwarancji jednakże nie krótszy niż wymagany przez
Zamawiającego i wskazany przez niego w formularzu ofertowym.
2. Przetarg przeprowadza powołana przez Zarząd Spółki Komisja
Członkiem Komisji nie może być oferent jako wspólnik lub pełnomocnik w tym także
prokurent, małżonek zstępny, wstępny i powinowaty.
3. Rozpoczynając przetarg Komisja ustala liczbę złożonych ofert, otwiera koperty z
ofertami, sprawdza czy oferty zawierają wszystkie wymagane przez Zamawiającego
dokumenty, czy są one kompletne, podpisane przez uprawnione osoby i prawidłowo
sporządzone a wiec czy złożone dokumenty spełniają wymogi formalne. Następnie
Komisja sprawdza czy wadia zostały przez oferentów wpłacone w odpowiedniej
wysokości, miejscu i terminie (jeżeli było wymagane).
Po analizie treści ofert Komisja formułuje wniosek co do:
- wyboru oferty,
- unieważnienia przetargu,
- przeprowadzenia dodatkowego przetargu w przypadku ofert równorzędnych.
Dodatkowy przetarg polega na wezwaniu oferentów, którzy złożyli oferty, które
uzyskały jednakową najwyższą ocenę do złożenia Komisji uzupełniających ofert na
piśmie we wskazanym prze Komisje zakresie i terminie.
Po wyborze oferty Zamawiający wzywa oferenta i podpisuje z nim stosowną umowę
4. O wyniku postępowania przetargowego i wyborze oferty Zamawiający powiadamia na
piśmie wszystkich uczestników (oferentów-wykonawców) oraz wywiesza informacje
na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na stronie internetowej.
4.1 Zamawiający nie przewiduje środków odwoławczych od wyników postępowania
przetargowego

b) Tryb przetargu ograniczonego
1. Przetarg ograniczony jest to przetarg, do udziału w którym zaproszona została
określona przez Komisję Przetargową liczba wykonawców, lecz nie mniej niż 3-ech.
2. Powiadomienie o przetargu odbywa się poprzez wysłanie bezpośrednio do
konkretnych wykonawców zaproszenia do wzięcia udziału w przetargu. Informację o
tym przetargu wywiesza się także na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego i na
stronie internetowej.
3. Przetarg ograniczony przeprowadza się na zasadach określonych w pkt. A 2 i A 3
niniejszego Regulaminu z tym, że w zawiadomieniu o przetargu należy wskazać:
- wymagany zakres prac,
- ewentualne żądanie Zamawiającego co do innych opracowań lub dokumentów.
4. Każde ogłoszenie jak i zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu przetargowym
zarówno w trybie przetargu nieograniczonym jak i organizowane w trybie przetargu
ograniczonego musi zawierać elementy:
Pełna nazwa firmy Zamawiającego: „BIOENERGY PROJECT” Sp. z o.o.
Treść zamówienia:
Każdorazowo szczegółowe warunki przetargu podawane są na stronie internetowej:
www.bep.net.pl

