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Udzielanie zamówień publicznych
Opis skrócony usługi
Odbiorca usługi

Miejsce załatwienia sprawy.
Kontakt

Udzielanie zamówień publicznych powyżej 30 tys. euro netto.
Uprawnione
jednostki
posiadające
doświadczenie
bądź
uprawnienia (jeśli są wymagane) w realizacji określonej usługi,
dostawy lub roboty budowlanej.
Kuratorium Oświaty w Opolu,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
tel. 77 45 24 568 (572, 575)
fax. 77 45 24 417
mail: kontakt@kuratorium.opole.pl
(Kancelaria ogólna, piętro VI, pok. 609, godz. pracy 7:30 – 15:30)
Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli
tel.: 77 45 24 577
pok. 600

Warunki niezbędne do załatwienia
sprawy

Złożenie oferty wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie
z ogłoszeniem o przetargu oraz spełnienie warunków opisanych
w SIWZ (Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia)
opublikowanych na stronie www.kuratorium.opole.pl w zakładce
Nauczyciele: Granty lub
zakładce Zamówienia Publiczne
zamieszczonej w BIP na stronie www.kuratorium.opole.pl.

Wymagane dokumenty

Kuratorium Oświaty w Opolu przyjmuje oferty na wykonywanie
zadań realizowanych w trybie przetargu zgodnie z ustawą z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz.907 z późn. zm.).
Należy złożyć formularz ofertowy (ofertę) oraz inne wymagane
dokumenty zgodnie z ogłoszeniem o przetargu i SIWZ (Specyfikacją
Istotnych warunków Zamówienia). Szczegółowe informacje
o ofercie oraz inne wymagane zgodnie z SIWZ dokumenty, jakie
należy złożyć, aby wziąć udział w postępowaniu przetargowym są
publikowane w BIP na stronie www.kuratorium.opole.pl
od momentu ogłoszenia przetargu. SIWZ można otrzymać na
wniosek w Wydziale Organizacji i Pragmatyki Zawodowej
Nauczycieli, pokój 600, VI piętro, Piastowska 14, 45-082 Opole,
tel. 77 4524 577. Wniosek o wydanie Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia można złożyć w Kancelarii Ogólnej
Kuratorium Oświaty w Opolu, pokój 609. Ponadto ogłoszenie oraz
SIWZ w chwili ogłoszenia przetargu są wywieszone w miejscu
publicznie dostępnym na tablicy ogłoszeń VI piętro w Kuratorium
Oświaty w Opolu.

Opłaty
 numer rachunku bankowego;

Brak opłat







nazwa odbiorcy rachunku
bankowego;
opis kwoty płatności;
wartość kwoty;
tytuł wpłaty;
termin wniesienia opłaty;

Termin składania dokumentów

Termin załatwienia sprawy

Termin składania ofert – nie krócej niż 7 dni od dnia zamieszczenia
ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych –
dotyczy dostaw i usług, a w przypadku robót budowlanych nie
krótszy niż 14 dni
Zgodnie z Art. 85 ust. 1 pkt 1 Pzp (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.
zm.), termin związania ofertą wynosi nie dłużej niż 30 dni.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)

Dodatkowe informacje

Do kontaktów z wykonawcami uprawnieni są pracownicy
zamawiającego wskazani w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

Sposób odwołania

Wobec czynności niezgodnej z przepisami ustawy Pzp podjętej
przez zamawiającego w toku postępowania
o zamówienie
publiczne oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego
czynności do wykonania której jest zobowiązany był na podstawie
ustawy Pzp przysługuje odwołanie. Odwołanie składa się osobiście
do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie na zasadach
określonych w przepisach ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień
publicznych,
przesyłając
kopię
odwołania
Zamawiającemu w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego
treścią.

Nazwa formularza

Brak.

