Nr sprawy: DPS/341/77/10

OGŁOSZENIE
O postępowaniu prowadzonym w trybie rozpoznanie cenowe o wartości nie przekraczającej
równowartości 14 000 euro, zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) ustawy nie stosuje się. na:
„ Sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Domu Pomocy
Społecznej w Nowym Sączu, ul. Nawojowska 159 ”
I.

Formularz oferty wraz z załącznikami można pobrać nieodpłatnie w Dziale Administracyjnym Domu
Pomocy Społecznej w Nowym Sączu ul. Nawojowska 159, Tel. 0-18 443-93-04 wew. 20
II. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i
rencistów Domu Pomocy Społecznej, ul. Nawojowska 159 w Nowym Sączu opiewających na wartość
44 500.00 zł.,
w tym:
a) 148 sztuk o nominale 100 zł
b) 528 sztuk o nominale 50 zł
c) 143 sztuk o nominale 20 zł
d) 44 sztuki o nominale 10 zł
Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż i dostawę bonów do siedziby Zamawiającego.

III.

Termin realizacji zamówienia: 3 dni od dnia zawarcia umowy.

IV. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności oraz nie podlega wykluczeniu , pod uwagę będą brane oferty wykonawców wpisanych do rejestru
lub zgłoszonych do ewidencji działalności gospodarczej. Stosowne zaświadczenie należy dostarczyć przed
podpisaniem umowy.
V.

Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

VI.

Zamawiający dokonana oceny złożonych ofert w oparciu o kryterium:
1. Cena………………………………………………………………………….. 90%
Jako cenę ofertową należy wskazać wartość nominalną, na którą opiewa dostawa bonów

2. Ilość punktów na terenie Nowego Sącza uwzględniających
kupony rabatowe……………………………………………………… 10%
VII. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego adres: Dom Pomocy Społecznej- sekretariat, ul.
Nawojowska 159, 33-300 Nowy Sącz w terminie do dnia 16.03. 2010 roku do godz. 11.00.
VIII. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sekretariat w dniu 16.03.2010 roku o
godz. 11.15.
IX.

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni.

Marek Porębski – Dyrektor (-)
/ podpis Kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej /.
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