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V. FORMA ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Ofertę (na formularzu stanowiącym zał. nr 2 do zapytania ofertowego) wraz z
załącznikami należy złożyć w formie: pisemnej (osobiście, listownie) na adres:
Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.
B. ważne: na kopercie należy umieścić napis „Oferta – dostawa artykułów
biurowych”
2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim na komputerze.
3. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę (osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy zgodnie z dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie do obrotu
prawnego) lub jego upełnomocnionego przedstawiciela (pełnomocnictwo winno zostać
złożone wraz z ofertą).
4. Termin związania ofertą: 31.12.2011.
VI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury, ul Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin.
Termin: 18 lutego 2011 r. godz. 10:00
VII. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT:
Miejsce: Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury, ul Kościuszki 2A, 83-130 Pelplin
Termin: 18 lutego 2011 o godz.10.10
VIII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU
O zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności.
2. Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz potencjał do wykonania zamówienia.
3. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
podstawie art. 24 ustawy PZP.
IX. WYKAZ DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ
ZŁOŻYĆ WRAZ Z OFERTĄ – WYKONAWCY:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6
miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Wykaz kilku wybranych dostaw w okresie ostatnich 3 lat, w tym potwierdzenie (np.
poprzez dołączenie referencji) minimum jednej należycie wykonanej dostawy materiałów
biurowych o wartości większej niż cena oferty (zał. nr 6 Doświadczenie)
X. KRYTERIA/KRYTERIUM OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE :
1. Jako kryterium wyboru oferty w postępowaniu przyjmuje się cenę ofertową brutto,
przedstawioną w formularzu ofertowym, z wagą 100%.

Kryterium oceny ofert

Waga kryterium

Cena

100%

2. Kryterium cena będzie oceniane wg następującego wzoru:

Cena oferty badanej =

Najniższa cena ofertowa brutto
--------------------------------------Cena oferty badanej brutto

x waga kryterium
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