Nr sprawy: WZP.341- 124/05

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Miasto Nowy Sącz, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 443 53 08, fax. 443 78 63, email: urzad@nowysacz.pl, http://www.nowysacz.pl
NIP:734-001-67-07, REGON: 000640165 ogłasza przetarg nieograniczony, którego wartość nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60 000 euro, w trybie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 ze zm.), zwanej dalej
„ustawą” na:

“Dostawę i serwis gwarancyjny fabrycznie nowych kserokopiarek dla potrzeb
Urzędu Miasta Nowego Sącza.”
1. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w Urzędzie Miasta

Nowego Sącza, ul. Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, pok. Nr 9 – Biuro Obsługi
Mieszkańców, tel. (0-18) 443 53 08, fax. (0-18) 443 78 63 lub za zaliczeniem
pocztowym. Cena specyfikacji 7,00 zł.
2. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis gwarancyjny fabrycznie nowych

kserokopiarek dla potrzeb Urzędu Miasta Nowego Sącza.
Symbol CPV przedmiotu zamówienia: 30.12.00.00-6.
Szczegółowy zakres dostawy określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Termin wykonania zamówienia:
Dostawa kserokopiarek: do 30 dni od dnia podpisania umowy.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają warunki
określone w art. 22 ust 1 ustawy, tj.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
- oraz warunki zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
7. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

8. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium:

a) Najniższa cena brutto kserokopiarek– 40,00 %
b) Najniższy całkowity koszt eksploatacji – 60,00%
9. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, adres: Urząd Miasta Nowego Sącza -

Rynek 1, Biuro Obsługi Mieszkańców pok. nr 9, w terminie do 26 września 2005 r. do
godz.10.00
10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

...........................................................................
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

