
ZARZAD DR0G MIEJSKICH
ul,Chmrelna120,00-801Warszawa,tel225589000'faks226200608
kancelariaGDzdm.waw.pl,www'zdmwaw'pl'w'ruwfacebookpllzdm'warszawa

Warszawa, dnia 15.04'2016 r'

OGLOSZENIE

l.ar.zqdDrogMiejskichoglarrupo-r,qporvanie.or'dzielniczatnt'rrvieniapublicznegona:
dostarvl, rv 2016 roku odzieiy robocze; i ocrrrunnej - oDzIEZ WIERZCHNIA - zgodnej

z opisent przedmiotu zam0wlenla

Oznaczonl'm: DPZl1321 
^l 

16

Kod CP\/: lti 200 000 - I

1. Opis Przedmiotu zam6wienia:

sukcesywne dostawy w 2016 roku odzieiy roboczej i och'onnej - ODZIEZ WIERZCHNIA - zgodnej

z oPisem Przedmiotu zamowienia'

2. Termin realizacji zam6wienia:

Ll. t'ermin roz-poczqcia: po zawarclu ulnow)'

l.l. lcrrnin zakonczenia: 30' l 1 2016 rok

S. Wnrunki uclzialu n' postqpowaniu i opis sposnbu ich *pelnienia:

3.1 posiadanie wieclzy i doswiadczenia, clyspon.wanie o,ipowiecrnim p.tencjalem technicznym

oraz osobami zdoinymi do wykonanra iamowienia ora,r wymagane s4 dokumenty:

-aktualnaintorrnac.iaKRslubodpowiedniozCentraln{EwicicncjiilnformacjiodzialalnoSci
gosPodarczej i sPosob oceny:

Spos6b oceny: jak spelnia , nie.spelnia'

wykonawc, *ot" 'pofwierdzid- sfehienie. warunkriw udzialu w postgpowaniu przez

zloicnie o5lr'iatlcz.enin (na druku n' zaLlczeniu)

4. Mieiscc, tcrmin i forma sklsdania-ole1!:
w kopercie rv kancelarii ZDM

Wy'ttzial AdministracYjnY'Of-ertg naleZY zlozY( !
lub przeslac poczt4, na adres: ,?:nql Dr6g

00-801 Warszawa, ul. Chmielna 120 z dopiskiem:

Ot.ertannc|ostawgw2016r.ODZ|EZY\TIERZCHNIE.I
DotYczY: DPZI l32l A'116

Nie ofwierad przeel dniem: 05'05' 2016 r'

ol,erta powinna tr1,c sporz4dzona na lbnnularz-u olerto*ytn zal4czonym do niniejszego

zaproszenia i zarvierac wlmagane clokumenty' Wykonawca mo2c zloiryt' tylko jednq ofertg w

jezyki polskim.
Kryteria oceny ofcrtl' :

[ryt.rir-..nn. O1i'ri,, z.nairii-s74cen4 T.ostanie wybrara jako naikorzystniejsz'a'

lntbrmacja r) \\ryborze na.lkorzystniejszej oferty, Wykon'rwcy zaproszeni' ktorzy zloZqofett? Q

z.aslrze.Zenri:m pkt. 5 y z-osta.4 pointirrmorvani iclefoniczttie, f'axem lub drogq e-mail o wyborze

o fertl' naj korzl'stniej szel'

iill?.illll.ffi*i", liibert sitaret, ter: 22 55-te,?1iJ ::rl:,1::1::*.1,'?;il.:;;ll;i',1
'#Tii:irl'" o""no"wania zamawiaiacy poinformr;je wvkonawcow, ktorzl' ztozvt\ ofertv

\yrazzuz-asaclnicnrem ieletbnicznie ' faxem lub drogq e"mail'

5.

6.

8.

ffiil;"liqp,,*r"ie .ie jesr posrgpowanienr rv roz rmieniu przepisnw usta\A'y z dnra !.')

,\ .a^----1,..;...1 n,.L.ri...zn'r' n ( t Dv ll. 2015r.. Oo7.. 2164) lecz
il;|ji" fiil";. prarvo 2amowieri Publicznyoh ( t' Dz'rJ' 2015r'' po." 2t64) tecz

r,-:^r....:^ -^*A",i,'nio ^,,hlir.zrreoo rlo ktorcscl zCodnie z art' 4 pkt 8 nie
;:;;:;";;;' ; ,,i,,.l.ni' zamowienio. pYuli:'l?P::-L:"*to'cg. zgodnie 7 art'

,rorui. siq przepi sirn ustarvl' Prar'vo Zarn6wjeri. P,ub! i:t':'I:h,

,, ;';il,1ffi:ij;:il;";;"il;-i",'wr,ariare.,\clmi'isr acvjn;-'r. pokoj 4r5, rv pietro u Pani

z dnia 29
9.

Wieslawl Starvickic'i


