Ogłoszenie
o zmówieniu publicznym
Burmistrz Miasta Chełmna

działający w imieniu Gminy Miasta Chełmna
ul. Dworcowa 1
86-200 Chełmno
Tel. (056) 677-17-32; Fax: (056)677-17-74
Regon: 000523442; NIP: 875-10-03-167
Powiat: chełmiński; Województwo: kujawsko – pomorskie
Osoba uprawniona
 Marek Maćkowski
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych i budownictwa
tel. 056/6771754
Urząd Miasta Chełmna, ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno, pokój nr 16
 Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
8:00 do 14:00 (od poniedziałku do piątku).
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.bip.chelmno.pl/?app=przetargi
Informacje o przeprowadzeniu przetargu
Zamawiający ogłasza przetarg w trybie nieograniczonym na:
Zakup i montaż urządzenia do osuszania metodą elektrofizyczną z zasilaniem
zewnętrznym gmachu Biblioteki Miejskiej przy Alejach 3-go Maja 2 w Chełmnie.
KOD CPV :
29870000-8 Różne urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
29113161-0 Osuszacze
Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie dopuszcza się składania ofert równoważnych.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Rodzaj zamówienia – dostawa.
Termin realizacji zamówienia
Wymagany: do 30 dni od dnia podpisania umowy
Warunek złożenia oferty
Warunkiem złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie
wadium w wysokości: 600,00 PLN (słownie: sześćset złotych 00/100).
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Kryteria wyboru oferty i ich znaczenia w ( % )
Cena oferty - 100 %
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami
opublikowana jest na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem:
www.bip.chelmno.pl
 Materiały przetargowe można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego,
pokój nr 16;
 za pośrednictwem poczty na wcześniejsze pisemne zapotrzebowanie;
 cena materiałów przetargowych – bezpłatne.
Wykluczenia
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24
ust.1 i 2 i art.22 ust.1, spełniający następujące warunki:
 są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymogami
ustawowymi;
 posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy;
 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;
 posiadają potencjał ekonomiczny;
 spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert
 miejsce składania: w siedzibie zamawiającego – biuro podawcze pokój nr 3;
 w terminie do: 2007.04.27 godz: 10:00.
Miejsce i termin otwarcia ofert
 miejsce otwarcia : w siedzibie zamawiającego w lokalu nr – 9;
 w terminie do: data: 2007.04.27 godz: 11:00
Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia
wyznaczonego na składanie ofert.

Chełmno, dnia 17.04.2007 r.
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