Zaproszenie do udziału w przetargu nieograniczonym
dla wykonania dostawy o szacunkowej wartości poniżej

60.000 EURO
finansowanej ze środków publicznych
Miejski Ośrodek Kultury
z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz – Aleje Wolności 23
tel (0-18) 547-47-50, faks (0-18) 443-89-59
zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na :

sprzedaż i dostawę sceny ( konstrukcji estradowej )
wraz z zadaszeniem dla potrzeb MOK Nowy Sącz
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2. Osobą upoważnioną do kontaktu z Oferentami jest Pani Katarzyna Niedźwiedź tel (0-18)
547-47-50, w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 2, codziennie z wyjątkiem sobót, w godzinach od 8.00 do
14.00. Informacji w sprawach formalno-prawnych udzielać będzie mgr inż. Bolesław Basiński tel. kom.
0-607-244-992.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
odpłatność nie będzie pobierana.

Pożądany termin realizacji zamówienia publicznego : do 30 dni od daty zawarcia umowy.
Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
* cena – 85%,
* okres pisemnej gwarancji jakości – 5%,
* okres serwisu pogwarancyjnego – 5%,
* termin realizacji zamówienia – 5%.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : 33-300 Nowy Sącz – Aleje Wolności 23
pokój nr 2, do dnia 24 czerwca 2005 roku, do godziny 8.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu : 23 lipca 2005 roku.

Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego 33-300 Nowy Sącz – Aleje Wolności 23, w dniu 24 czerwca 2005 roku, o godzinie
9.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 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,
- uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.
Wywieszono : 9 czerwca 2005 roku .
Zdjęto : ......czerwca 2005 roku.

