OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
W trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
„PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z późn. zm.)
o szacunkowej wartości poniżej 60.000,- EURO.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Jagiellońska 14
tel. (0-18) 443-58-00 fax. (0-18) 443-52-39

ogłasza PRZETARG NIEOGRANICZONY na:

sprzedaż i dostawę bonów towarowych dla pracowników i podopiecznych
MOPS w Nowym Sączu.
Zakres zadania obejmuje:
sprzedaż i dostawę bonów towarowych:
– podarunkowych o szacunkowej wartości 30000 zł netto dla pracowników MOPS Nowy Sącz, o
nominałach 20 zł i 50 zł - termin realizacji zamówienia listopad 2005 rok
– na zakup artykułów żywieniowych o szacunkowej wartości 40000 zł netto w ciągu roku dla
podopiecznych MOPS Nowy Sącz, o nominałach 2 zł, 3 zł, 5 zł, 8 zł, 10 zł. Przewiduje się do
12-tu cząstkowych terminów realizacji zamówienia w 2006 roku.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Termin realizacji zamówienia publicznego: 01 listopad 2005 roku – 31 grudnia 2006 roku.
Zamawiający nie wymaga wpłacenia (wniesienia) wadium.
Osobą uprawnioną do kontaktu z Oferentami jest Pan mgr inż. Artur Dara - tel. (0-18) 443-58-00, z
siedzibą 33-300 Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 14 (II piętro) pok. nr 26. Uproszczoną specyfikację
istotnych warunków zamówienia można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowym
Sączu ul. Jagiellońska 14 (II piętro) pok. nr 26. Odpłatność z tytułu powielenia i ekspedycji
uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia – nie będzie pobierana.
Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu – ul.
Jagiellońska 14, ( pokój nr 6 - I piętro), do dnia 9 listopada 2005 roku, do godziny 10.45 w
zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – sprzedaż i dostawa bonów. Nie otwierać do dnia 9
listopad 2005 roku, do godziny 11.00”.
Termin związania ofertą: 30 dni począwszy od dnia otwarcia ofert.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi, w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej, Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 14, (pokój nr 5 – I piętro), w dniu
9 listopad 2005 roku, o godzinie 11.00.
Kryteria wyboru ofert:
• cena
• ilość placówek realizujących bony na terenie miasta Nowy Sącz

– 70 pkt,
– 30 pkt.

Warunkiem udziału w postępowaniu przetargowym jest:
- spełnianie wymogów zawartych w art. 22, ust. 1 oraz nie podleganie wykluczeniu z tytułu
postanowień art. 24, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych,
- akceptacja warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projekcie umowy,
- gwarancja terminu ważności bonów nie krótszego niż 6 miesięcy licząc od daty dostawy,
- gwarancja dostawy bonów z nadrukiem wartości nominału.
Wywieszono: 25 październik 2005 roku.
Zdjęto: ...... listopad 2005 roku.

