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

60.000 EURO
Składowisko Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu Spółka z o.o.
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz – ul. Śniadeckich 14
zaprasza Wykonawców do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na:
1.
2.

Monitoring środowiska dla składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy ul. Tarnowskiej 120.
Monitoring środowiska dla zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Nowym Sączu przy
ul. Brzeziny.

CPV 90313120-1
CPV 90312000-7

Usługi monitorowania zanieczyszczeń
Badania dotyczące wpływu na środowisko naturalne

Zamawiająca nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiająca nie dopuszcza składanie ofert wariantowych.
Zamawiająca nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w sekretariacie Składowiska
Odpadów Komunalnych Spółka z o.o. , w Nowym Sączu – ul. Śniadeckich 14 (I piętro). Osoba uprawniona
do udzielania wyjaśnień Wykonawcom: Tadeusz Jasiński codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach od 9.00
do 14.00 tel. (0-18) 449-10-60 lub 609-769-695.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpłatność nie będzie pobierana

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego: do 31 grudnia 2006 roku
Nie jest wymagane wniesienie wadium.

Kryteria wyboru ofert :
•

cena

100%,

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającej : 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14,
do dnia 14 grudnia 2005 roku, do godziny 12.00.
Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu:
14 stycznia 2006 roku.
Otwarcie ofert w obecności Wykonawców, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie
Zamawiającej: 33-300 Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 14, w dniu 14 grudnia 2005 roku o
godzinie 13.00.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego uczestniczyć mogą Wykonawcy spełniający
wymogi :
- określone w art.22, ust.1 - Prawa zamówień publicznych,
niepodlegający wykluczeniu zgodnie z dyspozycjami art.24, ust 1 i 2 ustawy - Prawa zamówień
publicznych,
specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego.

Wywieszono: 24 listopada 2005 roku.
Zdjęto :
………………2005 roku.
Nowy Sącz, dnia 24 listopada 2005 r.

C:\Documents and Settings\jgorka\Ustawienia lokalne\Temporary Internet Files\OLK70\Ogloszenie monitoring 2006.doc

