Nr. sprawy : ZP/01/2010r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONY
/ o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach na podstawie
Art.11 ust.8 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia r.( Dz.U . Nr 19,poz.
177)

Zamawiający :
Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17, 59-610 Wleń
Tel.(075) 7136402, tel/fax (075) 7136342
www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl, E-mail : beata. DPS @ internia.pl

Tryb postępowania : przetargu nieograniczony
Przedmiotem zamówienia : Zakup dostawa:
Zadanie 1. Ryby przetworzone i konserwowane CPV 15200000-0
Zadanie 2. Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne CPV 15110000-2, 151120000-6,
15131100-6
Zadanie 3. Różne produkty żywnościowe , napoje i produkty pokrewne CPV 156000004,15500000-3,15400000-2
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego
lub pobrać ze strony internetowej www.dpsnielestno.powiatlwowecki.pl
Miejsce realizacji : Dom Pomocy Społecznej w Nielestnie 17
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert częściowych : ilość części /zadań/ 3
Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów
Zamawiający nie przewiduje wybrać najkorzystniejszą ofertę z zastosowaniem aukcji
elektronicznej
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
Zamawiający przewiduje zamówienia uzupełniające , których mowa w art. .67 ist. 1 pkt 6 i 7 .
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art.22 ust.1-4,
oraz nie podlegający wykluczeniu z art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz
spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły : spełnia/nie spełnia.

Kryterium oceny ofert ich znaczenie : cena 100%
Oferty należy składać w sekretariacie Domu Pomocy Społecznej w Nielestnie 17
Termin składania ofert upływa dnia 23.03.2010r. o godzinie 10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.03.2010r. o godz. 10:15.
Termin związania z ofertą 30 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.
Termin wykonania zamówienia –sukcesywnie , przez okres 12 miesięcy od daty podpisania
umowy.
Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami przedmiotu zamówienia :
1. Danuta Nowosielska St . Administrator – tel./075/7136402 w godz. 7:00 do 15:00.

