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27-530 Ożarów		tel./fax (0-15) 86 11 000	
ul. Ostrowiecka 4A		(0-15) 83 93 117
NIP 863-15-78-497		e-mail: neptun@ozarow.net
	   

Kryta Pływalnia „NEPTUN”
Konto: Bank PEKAO S.A. I/O Opatów: 96124027731111000036823491
REGON 292666468
Ożarów, dn. 13.12.2006 r.

OGŁOSZENIE
Kryta Pływalnia „NEPTUN” 27-530 Ożarów ul. Ostrowiecka 4 A, woj. świętokrzyskie, powiat Opatów, tel./fax. (015) 86 11 000, www.neptun.ozarow.net,  www.bip.ozarow.pl email: neptun@ozarow.net  ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60.000 euro.
 Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków do uzdatniania wody basenowej: 
I. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie w miarę potrzeb zamawiającego od dnia podpisania umowy do 31.12.2007 r., do siedziby zamawiającego.
II. Do przetargu mogą przystąpić dostawcy/ wykonawcy, spełniający warunki udziału w postępowaniu zgodnie z oraz art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie okoliczności wymienionych w  art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniają warunki dodatkowe zapisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
III. Kryterium wyboru ofert 100% ceny.
IV.   Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
V.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
VI.   Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
VII. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
VIII. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
IX.  Wadium nie jest wymagane.
X. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Krytej Pływalni „NEPTUN” w Ożarowie ul. Ostrowiecka 4 A 27-530 Ożarów, pokój nr 11, pocztą elektroniczną lub faxem.
XI. Oferty oznaczone: „ Przetarg nieograniczony na  dostawę środków do uzdatniania wody basenowej w Krytej Pływalni „NEPTUN” w Ożarowie" należy składać do dnia 29.12.2006 r. do godz. 14.00 
w siedzibie Krytej Pływalni „NEPTUN” w Ożarowie ul. Ostrowiecka 4A 27-530 Ożarów, pokój nr 11.
XII. Otwarcie ofert nastąpi w dniu  29.12.2006  r. o godz. 14.15 w siedzibie Krytej Pływalni „NEPTUN” 
w Ożarowie ul. Ostrowiecka 4 A 27-530 Ożarów, pokój nr 11.
XIII. Informacje na temat prowadzonego postępowania można uzyskać w siedzibie zamawiającego w godz. 8.00 - 14.00 pokój nr 11. 
XIV. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest mgr Sebastian Kamiński tel. (015) 83 93 117, fax. (015) 86 11 000; email: sebastian@ozarow.net 

