OGŁOSZENIE O PRZETARGU
NR EKS/4351/41/09
(tablica ogłoszeń, strona internetowa Zamawiającego www.umig.myslenice.pl,
Biuletyn Zamówień Publicznych)
Zamawiający:
Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice
ul. Rynek 8/9, 32 – 400 Myślenice
tel. 012 63 92 300, fax. 012 63 92 305
Regon 000525493 NIP 681 10 04 414
Strona internetowa: www.umig.myslenice.pl e-mail: info@myslenice.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę bonów towarowych dla Nauczycieli Emerytów
i Rencistów (nr post. EKS/4351/41/09) uprawniających do zakupu artykułów spożywczych
i przemysłowych w systemie bezgotówkowym o nominałach:
10 zł, 20 zł, 50 zł w następujących ilościach:
- 767 sztuk bonów o wartości 50 zł każdy,
- 10 sztuk bonów o wartości 20 zł każdy,
- 95 sztuk bonów o wartości 10 zł każdy.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30199750-2
Wielkość lub zakres zamówienia: 39.500 zł
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego,
32 – 400 Myślenice ul. Rynek 8/9 – sala obsługi klienta, stanowisko nr 4 lub pobrać ze strony
internetowej www.umig.myslenice.pl.
Termin wykonania zamówienia: grudzień 2009 r.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki:
Określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i złożą ofertę w terminie
składania ofert.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Ocenę spełnienia warunków dokona Komisja Przetargowa Zamawiającego po otwarciu ofert.
Wadium: nie jest wymagane.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Ilość sklepów spożywczo – przemysłowych na terenie miasta Myślenice (40% wagi kryterium)
Cena (60% wagi kryterium)
Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Myślenice ul. Rynek 8/9,
32 – 400 Myślenice.
Termin składania ofert upływa dnia: 27.11.2009 r. o godzinie 10.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia:
27.11.2009 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego w sali nr 13
Termin związania z ofertą wynosi 30 dni.
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje dokonać wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
Adriana Kęsek
tel. 012 63 92 384.

