
                                                                                                          Słupsk, dnia 20-11-2006r. 
 

Ogłoszenie o zamówieniu 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej  

nie przekraczającej 60 000 euro 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 
 

1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego:  
„Wodociągi Słupsk” Spółka. z o.o.,  
ul. E. Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk 
tel. (059) 84 260 51 do 56, fax (059) 84 222 07      
2. Adres strony internetowej z dostępną specyfikacją istotnych warunków zamówienia 
http://www.wodociagi.slupsk.pl/wodociagi.php?lang=pl&id=aktualnosci_przetargi  
SIWZ (wersja papierowa) jest również dostępna w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 6  
(Budynek B) bezpłatnie na pisemny wniosek Wykonawcy. 
3. Przedmiot zamówienia: dostawa bonów towarowych w formie papierowej w następujących 
nominałach i ilościach: 778 sztuk o nominale 50 zł, 1945 sztuk o nominale 20 zł oraz  44 sztuki o 
nominale 10zł. Łączna wartość nominalna bonów towarowych wynosi: 78.240,00 zł.  
( CPV 22.86.50.00-1). 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.   
5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 
7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny tych warunków: 
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy: 
1)  posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w zamówieniu działalności lub czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.  
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 
zdolnymi do wykonywania zamówienia; 
3)  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 
4)  nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;  
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie dokumentów i oświadczeń 
przedłożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg 
formuły: „spełnia - nie spełnia”. 
8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium. 
9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  
1) Cena  – 10% 
2) Termin ważności bonów – 20% 
3) Ilość placówek handlowych realizujacych bony- 70% 
10. Miejsce i termin składania ofert:  
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1 w sekretariacie 
(Budynek A)  do dnia 28.11.2006r. do godz. 11:30. 
11. Termin związania z ofertą: 30 dni. 
12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 
13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.  
14.Zamawiający nie przewiduje dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty z 
zastosowaniem aukcji elektronicznej. 
15. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: 
1) Jolanta Lelakowska, tel. (0-59) 84 18 318, j.lelakowska@wodociagi.slupsk.pl  
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