ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT
DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH
RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 14 000 EURO

I.

BENEFICJENT - ZAMAWIAJĄCY
Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek
47-370 Zielina, Moszna, ul. Zamkowa 1
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
www.moszna-zamek.pl

II.

OPIS PRZEDMIOTU OFERTY
Przedmiotem oferty jest dostawa artykułów spożywczych i przypraw, których szczegółowa
specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
Miejscem dostaw jest siedziba Zamawiającego.

III. OKRES DOSTAW
Dostawy będą realizowane w okresie: grudzień 2010 – listopad 2011 ( z możliwością przedłużenia
terminu zakończenia w przypadku niewykorzystania w całości wartości zamówienia ).
IV. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU
W przetargu mogą uczestniczyć wykonawcy, którzy:
1. Przedłożą aktualne i poświadczone za zgodność z oryginałem dane rejestrowe, z których
będzie wynikać, że oferent prowadzi co najmniej 12 miesięcy działalność w zakresie obrotu
produktami spożywczymi.
2. Złożą oświadczenia o braku przeszkód do udziału w postępowaniu, w szczególności:
a) o terminowym regulowaniu zobowiązań budżetowych ( podatkowych i ZUS/KRUS ),
b) o niekaralności za przestępstwa umyślne.
Wzór oświadczeń stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.
3. Podejmą na wezwanie Zamawiającego negocjacje w celu ustalenia:
a) szczegółów przedłożonej oferty,
b) warunków realizacji dostaw,
c) wartości zamówienia i zasad rozliczeń.
Odmowa udziału w negocjacjach będzie traktowana jako wycofanie oferty.
V.

SPOSÓB I TERMIN PRZEKAZYWANIA OFERT
Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, pocztą, pocztą elektroniczną
( w formie zeskanowanych dokumentów ) lub faksem do godz. 13:30 dnia 6 grudnia 2010 r.
w formie zgodnej z załączonym formularzem – Załącznik nr 3.

VI. ISTOTNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO POSTANOWIENIA UMOWY
Istotne postanowienia umowy zawarto w Załączniku nr 4 do niniejszego Zaproszenia.
VII. FORMY KONTAKTOWANIA SIĘ Z ZAMAWIAJĄCYM
Do kontaktowania się z wykonawcami ze strony Zamawiającego upoważniony jest:
Leszek Krzysztofczyk – Specjalista ds. Zamówień Publicznych
telefon: 77 466 8418 w. 317

faks: 77 466 8400

e-mail: L.Krzysztofczyk@moszna-zamek.pl
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