Nowy Sącz, dnia 12.04.2005 r.

OGŁOSZENIE
Urząd Miasta Nowego Sącza – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska - zaprasza do składania ofert na realizację usługi:

„Dostawa i montaż tablic informacyjnych”
I.

Zakres usługi:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegająca na dostawie i montażu :
- 5 tablic informacyjnych
spełniających następujące wymagania techniczno-konstrukcyjne:
blacha ocynkowana na stelażu z rur Φ 60 mm pomalowanym na kolor brązowy
z napisem „Urząd Miasta Nowego Sącza” wg załączonego wzoru.
Sposób montażu: zabetonowanie do podłoża we wskazanych miejscach.

Oferty nie spełniające w/w wymagań techniczno-konstrukcyjnych będą odrzucone.
II.
Kryteria wyboru:
Przy wyborze oferty, zamawiający będzie się kierował wymienionymi kryteriami wraz
z podaniem znaczenia tych kryteriów:
- cena
- 100 %
Najniższa cena otrzyma maksymalną ilość punktów, pozostałe ceny otrzymają ilość
punktów odpowiadających cenie proporcjonalne tj wg następującej formuły:
K1min
Kc = ------------ x 100
K1of
Kc
- ilość punktów dla danej oferty
K1min
- najniższa cena z rozpatrywanych ofert
- cena rozpatrywanej oferty
K1of
Cena ofertowa jest ceną brutto i powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie
obowiązki wykonawcy, niezbędne do zrealizowania usługi. Oznacza to, że cena ta
musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją usługi wynikające wprost, jak
również nie ujęte, a niezbędne do wykonania dostawy.
Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą, tj. taką która uzyska największą ilość
punktów.
III.

Wykonanie usługi musi spełniać warunki określone w :
• wymaganiach techniczno-konstrukcyjnych

IV.

Sposób sporządzenia oferty
1. Ofertę należy sporządzić wg druku stanowiącego załącznik nr 1 do ogłoszenia.
2. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami musi być spięta.
3. Ewentualne poprawki w ofercie muszą być potwierdzone parafką osoby
podpisującej tą ofertę.
4. Oferta powinna być złożona w 1 egzemplarzu w zaklejonej (ewentualnie
opieczętowanej) kopercie, (opakowaniu) z napisem: „Oferta – Tablice
informacyjne”.
5. Pod względem poprawności formalnej ocena ofert polegać będzie na
sprawdzeniu czy:
- odpowiadają wymaganiom podanym w ogłoszeniu
- nie zawierają oczywistych omyłek

V.

Termin składania ofert:
do dnia 25 kwietnia 2005 r.

VI.

Miejsce składania ofert:
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, ul. Szwedzka 2,
II piętro.

VII.

Upoważnionymi przedstawicielami Urzędu Miasta Nowego Sącza do
udzielania szczegółowych informacji dotyczących wykonywania w/w usługi
są:
Lech Traciłowski – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska - tel. 443-45-89.
Marek Postrożny - tel. 444-21-66

Załączniki :
1. Zał. nr 1 - formularz oferty
2. Zał. nr 2 - wzór tablicy

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

Załącznik nr 1

Nazwa i adres firmy (oferenta)

OFERTA
Nawiązując do ogłoszenia Urzędu Miasta Nowego Sącza, z dnia 12.04.2005r.,
dotyczącego realizacji usługi pn: „Dostawa i montaż tablic informacyjnych "
1.Oferuję wykonanie zamówienia w zakresie objętym wzorem umowy za kwotę:
Cena
jednost.
netto

Podatek
VAT

Cena
jednostkowa
brutto

Ilość
(szt)

1

2

3

4

Tablice
informacyjne

Cena dostawy
brutto

5

Słownie łączna cena brutto usługi :
................................................................................................................ zł
w tym podatek VAT .. % - ................................................. zł
Cena usługi netto .............................. zł
2. Oświadczam, że projekt umowy akceptuję i zobowiązuję się w przypadku
wybrania mojej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym
przez Zamawiającego.
3. Oświadczam, że jestem – nie jestem (odpowiednio skreślić) podatnikiem podatku
VAT zarejestrowanym pod numerem ................................................
4. Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty, które nie były
wymagane przez Zamawiającego, a są istotne dla przebiegu postępowania;
- ..........................................

................................................
Podpis Oferenta

Zał. nr 2

