OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi
ul. Rzgowska 281/289, 93-338 Łódź
tel. (42) 272 20 30, faks 272 20 31
Ogłasza
przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 60 000 EURO

na dostawę artykułów piśmiennych i biurowych

Zakres zamówienia: 4 pakiety.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne pakiety. W ramach pakietów wymagane jest
złożenie oferty pełnej.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.
Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają
obowiązek posiadania takich uprawnień,
2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi
do wykonania Zamówienia,
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia,
4. nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie
przedstawionych przez Wykonawcę: oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik do SIWZ)
oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
W zakresie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie
przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i ust. 2 (załącznik do SIWZ).
Termin realizacji zamówienia – 4 tygodnie od dnia podpisania umowy.
Termin związania ofertą – 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
• cena
- 80%
• jakość
- 20%
Informacje na temat prowadzonego postępowania oraz specyfikację istotnych warunków zamówienia uzyskać
można w siedzibie Zamawiającego: Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi 93-338 Łódź,
ul. Rzgowska 281/289, pokój Nr 6, w godz. 900-1500.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
• Anna Krawczyk – nr tel. 0 - 42 272 20 32,
• Dariusz Popowicz – nr tel. 0 – 42 272 20 43.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, adres jw., w pokoju Nr 6, w terminie do dnia 25.05.2006r. do
godz. 1000.
Oferty zostaną otwarte w pokoju Nr 9, Centrum Egzaminów Medycznych, 93-338 Łódź, ul. Rzgowska 281/289
w dniu 25.05.2006r. o godz. 1100.

Łódź dnia 09.05.2006r.
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