OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Miasto Nowy Sącz ogłasza pisemny przetarg
prowadzony w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego na podst. art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia
10.06.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz. U. z 2002 r. nr 72, poz. 664 ze zm.).
na “Dostawę 7 szt. radiotelefonów nasobnych (noszonych) na potrzeby Straży Miejskiej.”
I.Przedmiot przetargu.
1.7 szt. radiotelefonów nasobnych (noszonych).
2.Przez radiotelefon należy rozumieć komplet w którym winny być:
a)radiotelefon,
b)ładowarka,
c)futerał,
d)zestaw słuchawka douszna i mikrofon z nadawaniem.
3.Wymagania techniczne radiotelefonu:
a)częstotliwość – 147,95 000 Mhz,
b)odstęp międzykanałowy – 12,5 kHz
c)rodzaj pracy – simplex
d)moc wyjściowa nadajnika – 1,0
II.Warunki przetargu.
1.Oferta ma być sporządzona na piśmie w języku polskim oraz podpisana przez oferenta.
2.Ofertę należy sporządzić ściśle według druku udostępnionego w Komendzie Straży Miejskiej
Nowego Sącza, ul. Kościuszki 34, Nowy Sącz.
3.Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
4.Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby podpisującej tą ofertę.
5.Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej /ewentualnie opieczętowanej/
kopercie, /opakowaniu/ z napisem: Oferta – Dostawa 7 szt. radiotelefonów nasobnych
(noszonych) na potrzeby Straży Miejskiej.
6.Termin dostarczenia radiotelefonów – do 31.10.2003 r.
7.Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, (cena – 100,00 %).
8.Termin do którego oferent będzie związany złożoną ofertą wynosi 20 dni i rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
9.[1]Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta
lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
10.Organizator może zamknąć przetarg bez wybrania oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom przetargu.
11.Wszelkie przyszłe zobowiązania oferenta związane z wykonaniem przedmiotu przetargu zawiera
projekt umowy udostępniany wraz z drukiem oferty.
[2]
III.Termin i miejsce składania ofert.
1.Termin składania ofert – 06.10.2003 r. do godz. 09.00
2.Termin otwarcia ofert – 06.10.2003 r. o godz. 09.30
3.Miejsce składania i otwarcia ofert – Komenda Straży Miejskiej Nowego Sącza, ul. Kościuszki
34, 33-300 Nowy Sącz.
VI.Informacja końcowe.
1.Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia organizatora przetargu oraz wszelkich
dokumentów i informacji udziela Pani Joanna Wysowska - Komenda Straży Miejskiej Nowego
Sącza, ul. Kościuszki 34, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443 70 45, od poniedziałku do piątku w
godz. 9.00 – 14.00.

2.Organizator przetargu powiadomi o wyniku przetargu lub o jego zamknięciu bez dokonania
wyboru zamieszczając ogłoszenie w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na
stronie internetowej: www.nowysacz.pl
3.Oferent, którego oferta zostanie wybrana zostanie powiadomiony pisemnym zawiadomieniem, w
którym organizator przetargu określi termin i miejsce zawarcia umowy. Po zakończeniu przetargu
oferent, który wygrał przetarg zawrze umowę w terminie i miejscu wyznaczonym przez
organizatora przetargu.

Zatwierdził:

...............................................................

(podpis i pieczęć)
Dnia: ..................... 2003 r.

Nazwa i adres
firmy (oferenta)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia Organizatora przetargu – Miasta Nowy Sącz z siedzibą w Nowym Sączu,
ul. Rynek 1, dotyczącego Dostawy 7 szt. radiotelefonów nasobnych (noszonych) na potrzeby Straży
Miejskiej.
1. Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym warunkami przetargu za kwotę:
a).......................... zł /słownie ............................................................................................./ NETTO
b).......................... zł /słownie ..................................................................................../ podatek VAT
c)........................ zł /słownie ............................................................................................/ BRUTTO
2. Zamówienie wykonywać będę w terminie do 31.10..2003 r.
3. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
4.Oświadczam, że uważam się za związany niniejszą ofertą na czas wskazany w warunkach
przetargu.
5.Oświadczam, że na dostarczone radiotelefony udzielam ...................... mies. gwarancji.
6.Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku wybrania mojej oferty
do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu.
7.Oświadczam, że jestem – nie jestem ( odpowiednio skreślić ) podatnikiem podatku VAT
zarejestrowanym pod numerem .............................................................................................
8.Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
- zaakceptowany projekt umowy,
oraz dokumenty, które nie były wymagane przez Organizatora przetargu, a są istotne dla przebiegu
postępowania;
µ................................................................................
µ................................................................................
µ................................................................................

...........................................................................
Podpis osoby - osób upoważnionych
do składania oświadczeń woli
w imieniu oferenta

