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Ogłoszenie o zamówieniu  
 

Znak:  NR /P – 39  /2014 

 

 

 

 

Ogłoszenie z dnia 17 lipca  2014  r.  

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi do oczyszczania ręcznego 

 

1. Opis przedmiot zamówienia  

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (wykaz ilościowy i asortymentowy)  zawarto  

w formularzu pod nazwą Formularz ofertowy.  

Sposób obliczenia ceny oferty: 

Cena winna wyrażać całkowity koszt wykonania przedmiotu, wraz z kosztami dostawy 

przedmiotu zamówienia do siedziby zamawiającego w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159. 

Cena winna być wyrażona w PLN jako wartość netto ( bez podatku VAT) i wartość brutto 

z doliczeniem podatku VAT. Wymagane jest, żeby wykonawca złożył ofertę na wszystkie 

ujęte w formularzu pozycje asortymentowe. W przypadku braku jakiejkolwiek pozycji 

oferta wykonawcy będzie odrzucona.  

2. Wymagane dokumenty:  

1) Formularz oferty 

 

3. Termin związania z ofertą – 30 dni  

 

4. Termin wykonania  zamówienia –   10 dni  od daty złożenia zamówienia   

 

5. Kryteria oceny ofert - 100% cena – oferta z najniższą ceną.   

 

6. Termin składania ofert  - 25.07.2014 r. , godz. 10.00. Ofertę należy złożyć na formularzu 

ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oferty  

w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie. Koperta winna posiadać opis  

„ Oferta – Narzędzia do oczyszczania ręcznego ” Nie otwierać przed dniem  25.07.2014 r., 

godz.10.00. Sprawę prowadzi Renata Markiewicz  

 

7. Osoba do kontaktów: Wszelkie pytania dotyczące proszę kierować do inspektora ds. 

oczyszczania – Pawła Misiaka, Tel. 56 63 98 126 

 

8. Informacja prawna  

Postępowanie jest prowadzone w oparciu o art.4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907 ze zm.) – wyłączone spod rygorów przepisów 

ustawy.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania 

przyczyn. Informację na temat wyboru oferty najkorzystniejszej Wykonawcy mogą 

uzyskać na wniosek złożony do osoby uprawnionej do kontaktów z wykonawcami. 

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza  zostanie o tym fakcie 

poinformowany i wezwany do realizacji zamówienia/lub zawarcia umowy.  

 

Załączniki: 

Formularz ofertowy  


