
Ożarów dnia 11.01.2006r.

 

 

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym poniżej 60000 EURO

zgodnie z Art.34 ustawy Prawo Zamówień Publicznych  z dnia 29.01.2004r.

( Dz. U. Nr 19 ) z późn. Zmianami.

 

Zamawiający:

Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13

27-530 Ożarów, tel/fax. 015 8611051, 015 8611277, ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę
paliw dla pojazdów ZGKiM Ożarów

Przedmiot zamówienia – dostawa:

1.  Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup  oleju napędowego do pojazdów ZGKiM
Ożarów w ilości ogólnej ok.30 000 l. i  benzyny bezołowiowej LO 95  w ilości ogólnej ok.
1000 l. w skali roku.  

b) Zakup detaliczny materiałów ropopochodnych powinien być realizowany w wyznaczonych
przez  Wykonawcę  podległych  placówkach  handlowych  obowiązkowo  w  Ożarowie  lub
miejscowościach odległych od siedziby zamawiającego do 5 km. 

c) Zakup  paliw  realizowany  będzie  sukcesywnie  w  miarę  pojawiających  się  potrzeb,
indywidualnie dla każdego pojazdu.

d) Podana w pkt 1 ilość paliw nie jest obowiązująca i może ulegać zmianie, w szczególności
zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia wielkości zamówienia.   

Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV)
Kod CPV: 23.12.11.00, 23.11.12.00

 
Termin realizacji dostawy:

od. 4.02.2007r do 4.02.2009r

Udzielanie informacji na temat przeprowadzanego postępowania:

Informację na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w siedzibie Zamawiającego



w   od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1500 zgodnie z Art.38 PZP.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest:

1. Wójtowicz Małgorzata

2. Pastuszka Jarosław 

W przetargu mogą wziąć udział dostawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 PZP i nie podlegają
wykluczeniu na podstawie art. 24 PZP oraz spełniający warunki zawarte „SIWZ”. 

Formularz „SIWZ” bezpłatnie  można odebrać osobiście  w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7
/sekretariat/. 

„SIWZ” jest także dostępna na stronie internetowej: www.bip.ozarow.pl

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych i częściowych.

Oznaczenie ofert:

Ofertę należy umieścić w kopercie zaklejonej i zaadresowanej:

Zakład Gospodarki  Komunalnej i  Mieszkaniowej  w Ożarowie,  ul.  Partyzantów 13,  27-530
Ożarów. Z dopiskiem “ przetarg nieograniczony na dostawę paliw dla ZGKiM Ożarów”

Nie otwierać do dnia 26.01. 2007r. do godziny 1015  

Wadium

Wadium nie jest wymagane

Termin związania z ofertą.

Termin związania z ofertą zgodnie z PZP Art.85   30dni.

Termin składania i otwarcie ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 7 /sekretariat/ do dnia 26 stycznia 
2007r. do godz. 1000

Otwarcie  ofert  nastąpi  w  dniu  26.01.2007r  w  siedzibie  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Ożarowie, ul. Partyzantów 13, 27-530 Ożarów. pokój nr 7 o godz1015.


