Zaproszenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego
dla dostawy o szacunkowej wartości poniżej 60.000 EURO
przewidzianej do finansowania ze środków publicznych

Dom Pomocy Społecznej
w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159
tel. (0-18) 443-93-04 fax (0-18) 443-93-04
zaprasza do udziału w postępowaniu na wykonanie

sprzedaży i dostawy
produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

Termin realizacji zamówienia publicznego : 26 lipca 2004 roku – 31 grudnia 2005 roku.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia (wniesienia) wadium .
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Bogumiła Małek tel. (0-18) 443-93-04 . .
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Dziale Administracji
Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – ul. Nawojowska 159 (I piętro).
Odpłatność z tytułu powielenia i ekspedycji uproszczonej specyfikacji istotnych warunków
zamówienia – nie będzie pobierana.

Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – ul. Nawo
jowska 159, do dnia 15 lipca 2004 roku, do godziny 8.45 w zamkniętej kopercie z napisem
„Dom Pomocy Społecznej Nowy Sącz – ul. Nawojowska 159 . Oferta – sprzedaż i dostawa mięsa. Nie otwierać do dnia 15 lipca 2004 roku, do godziny 9.00”.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu : 14 sierpnia 2004 roku.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi, w Dziale Administracji Domu Pomocy Społecznej, w Nowym Sączu – ul. Nawojowska 159 (parter), w dniu
15 lipca 2004 roku , o godzinie 9.00.
Kryteria wyboru ofert :
• cena
* okres niezmienności cen

– 80 pkt.
- 20 pkt.

W przetargu uczestniczyć mogą Oferenci spełniający wymogi :
-

określone w art.22, ust.1 - prawa zamówień publicznych,
nie podlegają wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 – prawa zamówień publicznych,

Wywieszono : 30 czerwca 2004 roku,
Zdjęto : ...... lipca 2004 roku.

