Nr 39/2020

Świdnik, dnia 26.11.2020.

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Komunalne „Pegimek”
Sp. z o.o. w Świdniku,
ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik
tel. 81 751-20-44, fax 81 751-28-37

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NA:

DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW BIUROWYCH
I PAPIERNICZYCH W 2021 R.


Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup i dostawa artykułów biurowych i papierniczych w
2021 r. Szczegółowy asortyment i ilości zostały opisane w załączniku nr 2 do SIWZ. Wszystkie
artykuły muszą odpowiadać polskim i europejskim normom, muszą być nowe, w oryginalnych
opakowaniach i oznaczone opisami umożliwiającymi ich identyfikację. Zamówienie obejmuje
dostawę, rozładunek oraz wniesienie zamówionego towaru do poszczególnych zakładów
Zamawiającego wskazanych w umowie (na terenie m. Świdnika). Zamówienia będą składane 2 razy
w miesiącu.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych. Nie dopuszcza się składania ofert
równoważnych.
Kod z CPV: 30197000-6 drobny sprzęt biurowy
30197300-9 otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
30197630-1 papier do drukowania
30199330-2 papier ciągły do drukarek komputerowych
30199200-2 koperty
30199500-5 segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne
wyroby
30190000-7 różny sprzęt i artykuły biurowe
 Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do
31.12.2021.


Tryb zamówienia: przetarg pisemny.
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
internetowej: www.pegimek.swidnik.pl .



jest

zamieszczona na

Warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia:

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1

stronie

1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów:
- działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie
wymaga specjalnych uprawnień ani kompetencji;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania powyższego warunku;
c) zdolności technicznej lub zawodowej:
- Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań dotyczących spełniania powyższego warunku;
IV. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz brak
podstaw wykluczenia oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
4.1.

oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie pkt 3.2. SIWZ i
spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 3.1. SIWZ (wg zał. nr 3);

V. Wadium: 300,00 zł.
VI. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 cena ofertowa - 100 %
VII. Oferty należy składać do dnia 10.12.2020. do godz. 1000 w sekretariacie Zamawiającego
(pok. nr 14), ul. Konopnickiej 3, 21-040 Świdnik.
VIII. Termin związania ofertą: 30 dni.

Jerzy Irsak – Prezes Zarządu
Justyna Mierzwa – Wiceprezes Zarządu

*

umieszczono na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej www.pegimek.swidnik.pl w dniu 26.11.2020.
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