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

60.000 EURO
finansowanej ze środków publicznych
Zespół Szkół nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej
z siedzibą 33-300 Nowy Sącz – ul. Jagiellońska 84
zaprasza Oferentów posiadających doświadczenie i potencjał do składania ofert na :

sprzedaż i dostawę produktów mleczarskich
dla potrzeb Warsztatów
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
Uproszczoną specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego można uzyskać w Dziale Administracji
Warsztatów Zespołu Szkół nr 1 – Nowy Sącz – ul. Długosza 61 (DOM STUDENTA) . Osoba uprawniona do
udzielania wyjaśnień Oferentom : Pani Lucyna Pietrzak codziennie z wyjątkiem sobót w godzinach od 9.00 do
14.00 tel. (018) 443-78-48 wew.23-41.
Z uwagi na znikomy koszt przygotowania uproszczonej specyfikacji istotnych warunków zamówienia –
odpłatność nie będzie pobierana

Wymagany termin realizacji zamówienia publicznego : 1 maja 2005 roku – 30 kwietnia
2008 roku.
Nie wymagane jest wpłacenie (wniesienie) wadium .

Kryteria wyboru ofert :
* cena
* okres niezmienności cen
* termin płatności faktur

70%,
20%,
10 %.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego : 33-300 Nowy Sącz – ul. Długosza 61
( Dział Administracji ), do dnia 15 kwietnia 2005 roku, do godziny 8.45.
Termin związania ofertą : 30 dni od daty złożenia ofert, upływa w dniu : 14 maja 2005 roku.
Otwarcie ofert w obecności Oferentów, którzy zechcą przybyć nastąpi w siedzibie Zamawiającego 33-300 Nowy Sącz – ul. Długosza 61, pokój Kierownika Warsztatów , w dniu
15 kwietnia 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 : 1 kwietnia 2005 roku.
Zdjęto : ......... kwietnia 2005 roku.

