Mielec, dnia 24 sierpnia 2009 roku
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu
z siedzibą 39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 3
tel. /017/ 7881311, fax. /017/ 7883607
www.zstmielec.pl
ogłasza przetarg nieograniczony na
dostawę Frezarki edukacyjnej wraz z oprogramowaniem i wyposaŜeniem
KOD. CVP 42623000-9
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia moŜna otrzymać w Zespole Szkół
Technicznych w Mielcu pok.29 w godz. 7.30 – 15.00.
1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zamieszczona jest na stronie internetowej
zamawiającego (Otwierając zakładki: PRZETARGI – – Specyfikacje).
2. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
4. Termin wykonania zamówienia : do 30 dni od dnia zawarcia umowy.
5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
- spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr
223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami) oraz nie podlegają wykluczeniu z
postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy,
- spełniają warunki zawarte w SIWZ.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie
załączonych do oferty dokumentów określonych w SIWZ.
6. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Henryk Golba –
Zespół Szkół Technicznych w Mielcu z siedzibą
39-300 Mielec, ul. Jagiellończyka 3,
tel.
017 7881358
7. Oferty naleŜy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 10.09. 2009 r. do
godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego – Mielec, ul. Jagiellończyka 3- sekretariat.
pok 25
8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.09.2009 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego,
przy ul. Jagiellończyka 3, pok 26.
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
10. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
11. Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.
12. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupu.
13. Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji
elektronicznej.
14. Zamawiający nie przewiduje moŜliwości udzielenia zamówień uzupełniających, o
których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.
15. Kryteria oceny:
• cena – 100%.
Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych w dniu 24 sierpnia 2009 roku.
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