
Załącznik nr 5
do Regulaminu zamówień publicznych

UMiG w Staszowie

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

Gmina Staszów
28-200 Staszów, ul. Opatowska 31,

www.staszow.pl

Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich  i Społecznych
(wydział merytoryczny)

tel. (015) 864-83-05, fax (015) 864-83-04

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:
Dostawa mebli biurowych oraz montaż regałów jezdnych w pomieszczeniach Urzędu Miasta  

i Gminy Staszów

 Zadanie 1 „Dostawa oraz montaż  mebli  biurowych w pomieszczeniach  Urzędu Miasta i 
Gminy w Staszowie”.

Zadanie  2  „Dostawa  oraz  montaż regałów jezdnych w pomieszczeniu  Archiwum Urzędu 
Miasta i Gminy Staszów.

 
 

Rodzaj zamówienia: dostawa
 (usługa/dostawa/robota budowlana)

1. Określenie przedmiotu zamówienia:
Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

CPV:39131100-0 Regały archiwalne

        39130000-2  Meble biurowe

        39111100-4 Siedziska obrotowe

        39121000-6 Biurka, stoły

        39136000-4 Wieszaki na odzież

   

2. Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia : 

Szczegółowe  informacje  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  można  uzyskać  osobiście  w siedzibie 
zamawiającego - Urząd Miasta i Gminy w Staszowie, ul. Opatowska 31, pok. nr 107  lub telefonicznie 
pod numerem tel: (015)864-83-25

          
          Pracownikiem  uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest Pan Mariusz Sobieniak 

3. Termin wykonania zamówienia: 
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Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – od dnia podpisania umowy  30 dni

4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
Posiadają doświadczenie w realizacji dostaw  odpowiadających przedmiotowi zamówienia , dysponują 
wykwalifikowanymi pracownikami i niezbędnym sprzętem.
Wraz  z  ofertą  sporządzoną  na  formularzu  patrz  punkt  6  niniejszego  zaproszenia,  należy  złożyć 
oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych jw. przez zamawiającego.

5. Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:
          

Oferta  z  najniższą  ceną  złożona  przez  wykonawcę,  spełniającego  określone  wymagania  zostanie 
wybrana jako oferta najkorzystniejsza.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert odrębnie  na zadanie 1 i 2.

6. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Staszowie, 28-200 Staszów,  
ul. Opatowska 31, sekretariat - pokój 104 osobiście, pocztą lub przesłać faksem na nr (015) 864-83-04 
w terminie do dnia  7 sierpnia 2013 r. do godz. 12 00

Oferta  winna  być  sporządzona  na  „Formularzu  oferty  cenowej”  -  druk  do  pobrania  na  stronie  
internetowej  www.staszow.pl. 

7. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja  o  wyborze  najkorzystniejszej  oferty  zawierająca:  nazwę  (firmę),  siedzibę  i  adres  
wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.staszow.pl 
najpóźniej w terminie 7 dni od dnia składania ofert.

8. Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i  miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy,  
którego ofertę wybrano.

9.  Zamawiający  oświadcza,  że  wskazane  ilości  mebli   są  planowane,  a  faktyczne  zostaną 
podane wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, uwzględniając  możliwości finansowe 
zamawiającego - dotyczy zadania Nr 1.

 Staszów, dnia 01.07.2013r         Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                          Staszów

   Romuald Garczewski
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