OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Urząd Miasta Nowego Sącza 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 “Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza ”
I Przedmiotem przetargu jest:
Przeprowadzanie badań lekarskich pracowników Urzędu Miasta Nowego Sącza z zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej w wymaganym okresie od dnia podpisania umowy
do 31.12.2004 r. Wykonawca będzie przyjmował pracowników na podstawie skierowania przez
zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz.od 8:00 do 16:00..
Jedynym kryterium oceny ofert jest cena . (cena – 100,00 %).
Cena stanowi sumę poszczególnych cen jednostkowych za wszystkie wytypowane badania
i dodatkowe zlecenia – wydanie zaświadczenia lekarskiego i udział w komisjach BHP
Warunki przetargu należy pobrać w Wydziale Organizacji Kadr i Obsługi Rynek 1 Biuro
Obsługi Mieszkańców pok nr 9 , 33-300 Nowy Sącz.
Oferta złożona w toku przetargu pisemnego przestaje wiązać, gdy została wybrana inna oferta
lub gdy przetarg został zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Organizator może zamknąć przetarg bez wybrania oferty, gdy żadna ze złożonych ofert nie
odpowiada warunkom przetargu.
II Termin i miejsce składania ofert.
Termin i miejsce składania ofert – oferty należy składać do dnia 07.01.2004 r. do godz. 09.00
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza - Biuro Obsługi Mieszkańców Rynek 1 33-300 Nowy Sącz
Termin i miejsce otwarcia ofert – otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.01.2004 r. o godz. 09.30
w Urzędzie Miasta Nowego Sącza Rynek 1 pok. Nr 15 33-300 Nowy Sącz
III Informacja końcowe.
Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami z ramienia organizatora przetargu jest Pan Ireneusz
Bałuszyński – Urząd Miasta Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, tel. (0-18) 443 65 37 lub 443 53 08
wew.250 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 14.00.

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
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: ..................

