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OGI,OSZENIE

Zarz4d Drog Mie.iskich oglasza postgpowanie o udzielnie zam6wienia publicznego na:

dostawy w 2016 roku odzieZy roboczej i ochronnej - ODZIF,ZL ROZNA; czgsci garderoby

i kamizelki odblaskowe -- zgodnej z opisem przedmiotu zam6wienia

Oznaczony mz DPZll39 | Al 16

Kod CPV: 18 230 000 - 0r 35 113 440 - 5

l. Opis przedmiotu zannriwienia:

sukcesywne dostawy w .2016 roku odzie2y roboczej i ochronnej - ODT.IEZ ROZNA: czq5ci garderoby i

kamizelki odblaskowe - zgodnej z opisem przedmiotu zam6wienia.

2. Termin realizacji zanrriwienia:

2.1. Termin rozpoczgcia: po zawarciu umowy

2.2. Termin zakofrczenia: 30. I 1.2016 rok

3. Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:
3.1 Posiadanie wiedzy i doSwiadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym

oraz osobami zdolnyrni do wykonania zam6wienia oraz wymagane s4 dokumenty:
- aktualna informacja KRS lub odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o dzialalnoSci

gospodarczej i sposrib oceny:

Spos6b oceny: jak spelnia, nie spelnia.
Wykonawca moZe potwierdzid spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu przez
zloLenie oSwiadczenier (na druku w zal4czeniu)

4. Miejsce, termin i forrna skladania ofert:
Ofertg nalely zlolyc tno dnia: 16.05. 2016 r. do eodzinv 15.00 w kopercie w kancelarii ZDM
lub przesla6 poczt4, na adres: Zarzqd Dr6g Miejskich Wydzial Administracyjnyo
00-801 Warszawa, u[. Chmielna 120 z dopiskiem:

Oferta na rlostawg w 2016 r. ODZIF,ZLY ROZNEJ
Dotyczy: DrPZll39lNl6
Nie otwierad przed dniem: 17.05.2016 r.

Of-erta powinna byd sporz4dzona na formularzu ofertowynr zaL'4czonym do niniejszego

zaproszeniar zawierac wymagane dokumenty. Wykonawca mo2e zlo?y( tylko jednq ofertg w
jezyki polskim.

5. Kryteria oceny ofertl':
Kryterium cena. OfertaznajnihszEaen1zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

6. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Wykonawcy zaproszeni,kt6rzy zlo?qofertE (z

zastrzeaeniem pkt. 5) zostan4 poinformowani telefonicznie, faxem lub drog4 e-mail o wyborze

oferty naj korzystniej szej .

7. WyjaSnief udziela: Albert Sitarek, tel 22 55-89-248; Wieslaw Sokolowski tel. 22 55-89-606;

Wieslawa Stawicka tel. 22 55 -89-214
8. O uniewa2nieniu postq:powania Zarnawiaj4cy poinformuje Wykonawc6w, kt6rzy zho?yli oferty

wrazzuzasadnieniem telefonicznie , fax em lub drog4 e-mail.
g. Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w ustawy z drtta29

stycznia 2004 r. Prawo Zam6wiet'r Publicznych (i.t. Dz.U. 2015r., poz. 2164) lecz
postgpowaniem o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie z art. 4 pkt 8 nie

stosuje sig przepis6w tstawy Prawo Zam6wieri Publicznych.
10. Formularz oferty moana pobrai w Wydziale Administracyjnym, pok6j 415, IV pigtro u Pani

Wieslawy Stawickiej.


