Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wieluniu z siedzibą: 98-300 Wieluń,
ul. POW 14 wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
chromatografu gazowego bez generatora wodoru, zgodnie z ustawą- Prawo zamówień
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 t.j. z późn. zm.)
Nr ogłoszenia w BZP – 520367- N-2017 ; data zamieszczenia: 30.05.2017 r.
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego w
Wieluniu, ul. POW 14 w pokoju nr 7 nieodpłatnie lub za zaliczeniem pocztowym, na
podstawie zgłoszenia faksem pod numerem 043 843 40 35 lub na adres poczty elektronicznej:
wielun@pis.lodz.pl oraz ze strony internetowej pod adresem : www. pssewielun.pl
Godziny pracy : 7.30 – 15.05
Telefon 043 843 39 21
Przedmiot zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest jednorazowa dostawa chromatografu gazowego bez generatora
wodoru – szt. 1 do siedziby Zamawiającego.
Nomenklatura zgodnie ze wspólny słownikiem (CPV)
38.43.22.10-7 – chromatografy gazowe

Informacje ogólne :
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.
3. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający warunki art. 22 i nie wykluczeni
z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena spełnienia warunków dokonana
zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych
do oferty, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.
4. Termin wykonania zamówienia – do 8 tygodni od daty zawarcia umowy.
5. Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
6. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100%.
7. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 7 w terminie do dnia
08.06.2017 r. do godziny 11:00
8. Składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni, licząc od dnia w którym upłynął
termin składania ofert .
9. Zamawiający nie zawiera umowy ramowej.
10. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

Wieluń, dnia 30.05.2017 r.
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