
Znak pisma:     03/2014            27.01.2014 r                     

Dotyczy: zaproszenia do złożenia oferty w trybie zapytania o cenę na „materiałów biurowych  

w  ramach  projektu  „Zabezpieczenie   populacji  żubrów  w  północno-zachodniej  

Polsce  przed  presją  turystyczną”  (umowa  o  dofinansowanie  projektu  z  dnia  

21.03.2013 r. nr POIS. 05.01.00-00-399/12).

 Ośrodek Kultury w Mirosławcu         

ul.  Parkowa 1                        

 78-650 Mirosławiec                      

Działając  na  podstawie  art.  69  i  nast.  ustawy Prawo  zamówień  publicznych  (t.j. 

Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający –   Ośrodek Kultury w 

Mirosławcu , z siedzibą w  Mirosławcu przy ul.  Parkowej 1, zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę na „Dostawę materiałów biurowych 

w ramach projektu „Zabezpieczenie  populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce przed 

presją turystyczną”.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został  w specyfikacji  istotnych 

warunków zamówienia stanowiącej załącznik do niniejszego zaproszenia.

Wymagany  termin  wykonania  zamówienia  liczony  będzie  od  podpisania  umowy, 

jednak nie później niż do  31.03.2014 r.

O  udzielenie  zamówienia  może  ubiegać  się  wyłącznie  Wykonawca,  który  spełnia 

warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 i nie podlega wykluczeniu 

z postępowania  na  podstawie  art.  24  ust.  1  i  2  ustawy  oraz  przedstawi  dokumenty  na 



potwierdzenie spełniania tych warunków zgodnie z wymaganiami opisanymi w załączonej 

specyfikacji.

Oferty  należy  złożyć  w   Ośrodku  Kultury  w  Mirosławcu do  dnia    

05.02.2014                   r. do godz.   10:00   . Otwarcie ofert odbędzie się w tym 

samym dniu o godz.    10:15    w sali świetlicy Ośrodka Kultury w Mirosławcu .Osobą 

uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą jest  Pani Joanna Jońska – tel.  67/259-50-23.

Zamówienie  zamieszczone zostało również na stronie internetowej Zamwiającego:

www.bip.kultura.miroslawiec.pl  , www.okwm.pl   oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego .

……………………………………………………………………………..

(Podpis osoby działającej z upoważnienia kierownika zamawiającego)

Załączniki:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Otrzymują:

1. a/a.

2. PHU Gama Papier Iwona Sobczyk 

Drzewicka 6, 66-400 Gorzów Wielkopolski

3. Hurtownia Senior

ul. Aleje 11go Listopada 143, 66-400 Gorzów Wielkopolski

4.  Firma Kruszon Zbigniew Sęk

ul, Armii Ludowej 26/26, 66-400 Gorzów Wielkopolski

5. Biulux Agnieszka Korzeniewska

ul. Szymanowskiego 9b/6, 78-230 Karlino

6. PHU Export Import Ryszard Szreniawski

http://www.bip.kultura.miroslawiec.pl/


Plac Wolności 5A, 78-650 Mirosławiec


