
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę  

o wartości do 14 tys. euro  

 

zgodnie z Zarządzeniem Nr 94/08 Burmistrza Czechowic-Dziedzic  

z dnia 25 września 2008r. w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień 

publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty  

14.000 euro w Urzędzie Miejskim w  Czechowicach-Dziedzicach ze zmianami  

 

Wydział Organizacyjny i Kadr Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  

ogłasza  o zamówieniu  na  zakup i dostawę prasy  do Urzędu Miejskiego  

 w Czechowicach - Dziedzicach w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  
 

1. Przedmiot zamówienia : 

 

Zakup i dostawa prasy dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach  

 

Dostawa następować będzie wg. specyfikacji ilościowo-rodzajowej stanowiącej  

załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia .    

Dostawa prasy odbywać się będzie systematycznie, zgodnie z ukazywaniem się tytułów 

na rynku prasowym, dzienniki dostarczane będą codziennie (od poniedziałku do piątku)                   

w godzinach porannych 6.30-7.00 do siedziby Urzędu Miejskiego w Czechowicach-

Dziedzicach  – Plac Jana Pawła II 1.   

 

CPV:  22200000-2  gazety , dzienniki, czasopisma, magazyny, 22100000-4 drukowane 

książki, broszury, ulotki.  

 

1. Termin realizacji od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.  

 

2. Składanie ofert : do  10.12.2009 r.  godz. 15.30   

1) Ofertę należy sporządzić na załączonym druku oferty – załącznik nr 2, dołączyć 

wypełniony druk specyfikacji ilościowo-rodzajowej stanowiącej załącznik nr 1 

 i  aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do 

ewidencji działalności gospodarczej. Oferty należy składać w zaklejonych i opisanych 

kopertach „Zakup i dostawa prasy dla Urzędu Miejskiego w Czechowicach-Dziedzicach”, 

na biurze podawczym Urzędu Miejskiego – parter budynku przy Placu Jana Pawła II 1,    

2) Materiały dostępne na stronie www.bip.czechowice-dziedzice.pl i w pokoju 306 

Urzędu Miejskiego. 

3. Oferta musi obejmować całość zamówienia zgodnie ze specyfikacją ilościowo -

rodzajową – załącznik nr 1 do ogłoszenia. 

4. Warunki wymagane od dostawców: dostawca musi posiadać uprawnienia do 

wykonywania działalności gospodarczej, niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz 

dysponować potencjałem technicznym i osobowym oraz znajdować się w sytuacji 

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie dostawy. 

5. Kryterium  wyboru oferty :  

1) cena – 100% 

        Naczelnik  

          Wydziału Organizacyjnego i Kadr 

 

Data ogłoszenia: 02.12.2009 r.      Andrzej Polaczek  
Opracowała : M.Kruzel-Jurczyk 

 


