DOM POMOCY SPOLECZN [

ul. Wierzbinskiego 49
88-100 I n o w r o c l a w

Ogloszenie o zamówieniu w trybie: przetarg nieograniczony
( zamieszczone w BZP w dniu 21.03.2008r.

nr ogloszenia:58931-2008.)

Dom Pomocy Spolecznej w Inowroclawiu
ul. Wierzbinskiego 49
88-100 Inowroclaw
oglasza przetarg nieograniczony na:

Wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej na I i II pietrze
budynku
Wspólny Slownik Zamówien: 45421131-1,45400000-1
Termin wykonania zamówienia:

data zakonczenia: 200-05-12

Termin zwiazania oferta: 30 dni
Wadium: 1000,00 PLN slownie: Geden tysiac zlotych 00/1 00)
Formularz zawierajacy Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 10.00 zl
brutto mozna otrzymac w siedzibie Zamawiajacego
w Dziale Administracyjno
Gospodarczym.
Specyfikacj a Istotnych Warunków Zamówienia jest takze dostepna na stronie internetowej:
www.bip.inowroclaw.powiat.pl
Pracownikami upowaznionymi do kontaktów z wykonawcami sa:
•

w zakresie merytorycznym:
Gabriela Wolbek - kierownik adm-gospodarczy 052/ 357 48 24

•

w zakresie proceduralnym:
Maria Licznerska - dyrektor 052/ 357 34 15

Oferty

l
l

nalezy

skladac

w

siedzibie

Zamawiajacego

w

Dziale

Administracyjno

-

Gospodarczym do dnia 2008-04-17 do godz. 10:00
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert wariantowych
Zamawiajacy nie dopuszcza skladania ofert czesciowych
W postepowaniu moga wziac udzial wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówien Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.
1655), spelniajacy warunki i wymagania okreslone w Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz wart. 22 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
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Warunki udzialu w postepowaniu i sposób oceny ich spelnienia:
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Wykonawca zobowiazany jest do

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

Nr

Kryterium

1 Cena

Waga
100%

(koszt)

Inowroclaw dnia: 21 marca 2008r.
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