POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
WE W ODAWIE
zaprasza do sk adania ofert na wykonanie zamówienia
poni ej 14 000 euro
Przedmiot zamówienia:
wiadczenie us ug transportowych wed ug zamówienia
Miejsce i termin sk adania ofert:
Oferty nale y sk ada w zamkni tych kopertach w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej we W odawie Al. J. Pi sudskiego 66, w godzinach; 7 30
do 15 00 od poniedzia ku do pi tku - do dnia 04.01.2013r. godz.10 00 Sekretariat
Miejsce i termin otwarcia ofert:
W siedzibie zamawiaj cego dniu 04.01.2013r. o godz. 1130
Termin wykonania zamówienia:
Od 14.01.2013r. do 31.12.2013r.
Kryteria oceny ofert:
cena ofertowa – 100%
Sposób uzyskania formularza ofertowego:
Formularz ofertowy oraz opis warunków zamówienia oraz wzory udost pniony jest na
stronie internetowej PSSE: http://pssewlodawa.pis.gov.pl

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
poni ej 14 000 euro
I. Zamawiaj cy:
1. Pe na nazwa zamawiaj cego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we
odawie
2. Adres: W odawa, Al. J. Pi sudskiego 66.
3. REGON: 000654581 NIP 565-12-05-869
4. Strona internetowa: http://pssewlodawa.pis.gov.pl
5 . Numer tel./faks: 82 5721405.
III. Przedmiot zamówienia:
wiadczenie us ug transportowych wed ug zamówienia
Warunki techniczne samochodu:
1. Rodzaj pojazdu i przeznaczenie: samochód osobowy spe niaj cy warunki
wymagane przy transporcie osób oraz posiadaj cy mo liwo

pod czenia

urz dzenia ch odniczego do zasilania.
2. Liczba miejsc: 5
IV. Termin realizacji zamówienia:
Od 14.01.2013r. do 31.12.2013r.
V. Zasady oceny ofert:
Zamawiaj cy b dzie ocenia oferty wg ceny za przejechany 1 km.
Cena powinna by podana:
a) cyfrowo i s ownie w z otych polskich,
b) zgodnie z za czonym formularzem oferty, tj.: cena netto, podatek VAT, cena
brutto,
VI. Opis kryteriów wyboru oferty oraz ich znaczenie:
Cena

- 100 %

VII.

Informacje o terminie, miejscu sk adania i otwarcia ofert oraz trybie
otwarcia i

oceny ofert:

1. Terminy i miejsce sk adania i otwarcia ofert:
Oferty nale y sk ada w zamkni tych kopertach w siedzibie Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
godzinach; 7

30

do 15

00

we

W odawie

Al.

J.

Pi sudskiego

66,

w

od poniedzia ku do pi tku - do dnia 04.01.2013r.

godz.10 00 Sekretariat
Otwarcie ofert w siedzibie zamawiaj cego dniu 04.01.2013r. o godz. 1130

2. Tryb otwarcia ofert:
Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert Zamawiaj cy poda imi

i

nazwisko, nazw (firm ) oraz adres (siedzib ) Wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, a tak e informacje dotycz ce ceny oferty i warunków p atno ci
zawartych w ofercie.
3. Ocena ofert.
Zamawiaj cy oceni wa no
opisie

warunków

ofert pod wzgl dem formalnym oraz przyj tych w

zamówienia

kryteriów

oceny

ofert

na

posiedzeniu

niejawnym.
VIII.

Tryb zawarcia umowy:
Umowa zostanie zawarta z wybranym Wykonawc
ni

w terminie nie krótszym

7 dni od dnia og oszenia wyniku konkursu ofert. Zawiadomienie o

wyborze oferty okre laj ce termin zawarcia umowy zostanie niezw ocznie
dor czone wybranemu Wykonawcy.

FORMULARZ OFERTOWY
NA US UGI TRANSPORTOWE

Nazwa i adres Zamawiaj cego: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna we
odawie, AL. J. Pi sudskiego 66
Nazwa i adres
Wykonawcy..........................................................................................................
............................................................................................................................
numer telefonu
...........................................................................................................................
NIP:
................................................................................................................................
NR RACHUNKU BANKOWEGO……………………………………………………………..
I Oferujemy wykonanie us ugi transportowej zgodnie z
zamówienia
netto

opisem

przedmiotu

za 1 km..................................... z /

ownie.....................................................................................................................
plus podatek …… % VAT w kwocie.......................z /
brutto za 1 km..................................... z /
ownie ....................................................................................................................

II Oferowany termin p atno ci : .............. dni
wiadczam, e zapozna em si z warunkami zamówienia i nie wnosz do nich
zastrze
.

podpis oferenta

