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PRZEMYŚL 15.07.2013
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Niniejszym zapraszam do złożenia oferty zaprojektowanie i wykonanie : TABLICY
INFORMACYJNEJ związanej z realizowanym przez naszą firmę projektem:
„Budowa sieci dystrybucyjnej B2B poprzez adaptację informatycznego
informatycznego systemu obsługi
handlowej firmy Widan”
Widan”
Zamawiający:
Hurtownia Widan – Eksport Import mgr inż. Danuta Malczyńska
3737-700 Przemyśl
ul. Jasińskiego 56B,
NIP 7950002201
7950002201

1.. Przedmiot zamówienia – projekt i wykonanie tablicy
tablicy informacyjnej
informacyjnej o udziale
udziale finansowym
środków budżetu Unii Europejskiej przy realizacji projektu zgodnie z wymogami Programu
POIG Działanie 8.2
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
3. Wymagany termin realizacji zamówienia : 15.09.2013 r.
4.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także
dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;
5. Dostawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Ofertę należy złożyć na dostępnym w siedzibie firmy formularzu ofertowym.
7. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium najniższej ceny .
8. Okres związania ofertą wynosi 30 dni od daty złożenia oferty.
9. Oferta wraz z załącznikami winna być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną
techniką, wypełniona i parafowana w całości oraz podpisana przez osobę upoważnioną
do reprezentowania firmy.
10. Wykonawca złoży ofertę w siedzibie Zamawiającego do dnia zaklejonej kopercie
skierowanej na adres Zamawiającego wraz z oznaczeniem „Oferta na dostawę
materiałów informacyjnych”
11. Termin składania ofert upływa dnia 29.07.20
07.2010
.2010r.
10r. o godz. 15
15.00,
.00 siedzibie firmy WIDAN
12. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.07.2010r. o godz. 15.15 w siedzibie firmy WIDAN
/sekretariat/.
13. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada zasadom
określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.
14. Zamawiający powiadomi oferenta o wyborze jego oferty oraz określi termin i miejsce
zawarcia umowy, której wzór stanowi załącznik nr3 .
Zamawiający:

