Załącznik nr 2
do Procedury udzielania zamówień
publicznych do 30 000 euro

OGŁOSZENIE
o zamiarze udzielenia zamówienia
WIR/6/2019

Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursus zaprasza do
złożenia oferty na:
Dostawę dodatkowego wyposażenia stołówki, pracowni plastycznej oraz
gabinetu kierownika administracyjnego w budynku Szkoły Podstawowej nr 360
przy ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.
Opis przedmiotu zamówienia uwzględniający wszystkie informacje mogące
mieć wpływ na cenę oferty:
Załącznik nr 3
________________________________________________________________
Termin realizacji zamówienia: 35 dni od daty zawarcia umowy.
________________________________________________________________
Kryterium/kryteria oceny ofert:
1. 100% cena
2. Dostawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności
jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 2 dostawy
polegające na wyposażeniu placówek oświatowych lub innych placówek
użyteczności publicznej w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki itp. o
wartości nie mniejszej niż 8 000 zł brutto – każda z dostaw.
3. Oferty, które zostaną złożone bez dokumentów potwierdzających
spełnienie warunku wymienionego w pkt. 2 zostaną odrzucone ze
względów formalnych.
________________________________________________________________
Termin związania ofertą: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna
się wraz z upływem terminu składania ofert
________________________________________________________________
Termin składania ofert: 13.08.2019 r., godz. 14:00.
________________________________________________________________
Oferty można składać elektronicznie na adres:
ursus.kancelaria@um.warszawa.pl.
Oferta będzie rozpatrywana przez zamawiającego, jeżeli zamawiający otrzyma
ją przed terminem składania ofert określonym w Ogłoszeniu.
Komórka organizacyjna Urzędu Dzielnicy Ursus
m.st. Warszawy
realizująca wydatek: Wydział Infrastruktury
Osoba do kontaktu: Anna Rudnicka tel.: (22) 443-60-85;
e-mail: a.rudnicka@um.warszawa.pl

____________________________________________________________
Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający będzie rozpatrywał oferty złożone zgodnie z Ogłoszeniem.
2. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta zostanie
wybrana jako najkorzystniejsza.
3. Niezwłocznie po rozpatrzeniu ofert, zamawiający informuje na stronie
internetowej Urzędu, na której zostało zamieszczone Ogłoszenie, o wyborze
oferty najkorzystniejszej lub o unieważnieniu postępowania.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Ogłoszenia bez podawania
przyczyn.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania Ogłoszenia w każdym czasie
bez podawania przyczyn.
6. W sprawach nie ujętych w Ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy kodeksu
cywilnego.
Załączniki
1. Wzór umowy
2. Oferta
3. Opis przedmiotu zamówienia
4. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia

Naczelnik
Wydziału Infrastruktury
dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy
/-/ Marek Szymul

