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Warszawa. 2018.06.11

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY
Postgpowanie o udzielnie zam6wienia publicznego na: dostawy w 2018 roku odzie2y
roboczej i ochronnej odzieL wierzchnia - zgodnych z opisem przedmiotu zam6wienia.
Oznaczonymz DPZI 230 lN20l8
Kod CPV: 18 200 000 1:
1. Opis przedmiotu zam6wienia:
sukcesywne dostawy w 20L8 roku odzie2y roboczej i ochronnej - odzie2y wierzchniej - zgodnej z
opisem przedmiotu zam6wienia.

-

-

2.

Termin realizacji zam6wienia:
2.1. Termin rozpoczgcia: po podpisaniu umowy
2.2. Termin zakonczenia: 30.LL.2018 rok
3. Warunki udzialu w postgpowaniu i opis sposobu ich spelnienia:
3.1 Posiadanie wiedzy i doSwiadczenia, dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym

4.

5.
6.

7.

oraz osobami zdolnymi do wykonania zam6wienia oraz wymagane s4 dokumenty:
- aktualna informacja KRS lub odpowiednio z Centralnej Ewidencji i Informacji o dzialalnoSci
gospodarczej i spos6b oceny:
Spos6b oceny: jak spetnia , nie spelnia.
Wykonawca moZe potwierdzid spelnienie warunk6w udzialu w postgpowaniu przez
zloLenie oSwiadczenia (na druku w zal4czeniu)
Miejsce, termin i forma skladania ofert:
Ofertg naleZy przesla(, do dnia: 20.06.2018 r. wlacznie poczt4 elektroniczn4 na adres:
e-mail: w.stawicka @zdm.waw.pl
Oferta powinna by6 sporz4dzona na formularzu ofertowym zatqczonym do niniejszego
zaproszenia i zawierai wymagane dokumenty. Wykonawca moZe zloLy6, tylko jedn4 ofertg
w jgzyku polskim.
Kryteria oceny oferty:
Kryerium cena. Ofertaznajnilsz4cen4zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.
Wyja6nieriudziela: KamilAniszewski,tel.2255-89-254;StanislawPenconek, tel.22 55-89-601;
Albert Sitarek tel. 22 55 - 89 - 248: Wieslawa Stawicka tel.22 55-89-214
Niniejsze postgpowanie nie jest postgpowaniem w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo Zam6wienPublicznych (i.t. Dz.U.2Ol7 r.,poz.I579) lecz postgpowaniem
o udzielenie zam6wienia publicznego, do kt6rego zgodnie z art.4 pkt 8 nie stosuje sig przepisSw
ustawy Prawo Zam6w ren Publicznych.

W zal4czeniu/*:
- Druk oferty;
- Formularz cenowy
- OSwiadczenie Wykonawcy;
- Opis przedmiotu zam6wienia;
- Warunki dostawy
/* niepotrzebne skre5lii.

