Ogłoszenie Nr 466/D/18/Oddział Płock
o przetargu nieograniczonym
1)

2)

3)

Postępowanie numer – ZP/3137/707LA/2018/1
Zamawiający:
ENERGA – OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku
Adres siedziby
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk
REGON:
190275904-00075; NIP: 583-000-11-90
strona internetowa:
http://bip.energa-operator.pl
Postępowanie organizuje i prowadzi:
ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Płocku
Do porozumiewania się z wykonawcami upoważniono:
a) w sprawach proceduralnych:
Magdalena Klimuk e-mail: magdalena.klimuk@energa.pl; tel. 24 / 368-82-70
b) w sprawach merytorycznych:
Józef Jankowski e-mail: jozef.jankowski@energa.pl; tel. 24 / 368-82-25
w dniach roboczych od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 14:00 .
Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony na:
Dostawa mebli biurowych dla ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Płocku

4)
5)
6)
7)

8)
9)
a)
b)
10)
a)
b)
11)

rodzaj zamówienia: D - dostawy
Termin realizacji zamówienia:
Przetarg nr 1 - 10-10-2018
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (waga w %):
Przetarg nr 1 Zadanie: 1 Cena brutto [100%]
Termin związania ofertą: 60 dni licząc od dnia upływu terminu na składanie ofert.
Warunki Zamówienia:
Udostępnione są w formie elektronicznej na stronie internetowej
http://bip.energa-operator.pl
Na prośbę Wykonawcy mogą być przekazywane w formie wydruku na zasadach określonych w Regulaminie
udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA.
W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki wskazane w Warunkach
Zamówienia.
Miejsce i termin składania ofert:
miejsce składania: Płock ul. Wyszogrodzka 106 pok. 65
w terminie do: 12-07-2018, do godz. 10:00
Miejsce i termin otwarcia ofert:
miejsce otwarcia: Płock ul. Wyszogrodzka 106 Pokój nr 51 - Parter
data: jak data składania ofert, godz. 11:00
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA - OPERATOR SA (dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego)
z zachowaniem zasad określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93
z późn. zmianami).

Sporządził:

Magdalena Klimuk

Dnia.

02-07-2018

