SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA
Dostawa odzieży i obuwia roboczego w 2019r
Zamawiający: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji
37-700 Przemyśl ul. Mickiewicza 30
tel. (fax) 16 678 57 58
www.posir.pl
I. Określenie przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, dostawy odzieży i obuwia roboczego, w
szacunkowej ilości, określonej w formularzu ofertowym załącznik nr 1 do SIWZ, w okresie
od 15.03.2019 do 31.12.2019r
Terminy dostaw określane będą przez zamawiającego telefonicznie z jednodniowym
wyprzedzeniem.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
Dostawę transportem własnym wykonawcy odzieży i obuwia roboczego do obiektów
zamawiającego zlokalizowanych na terenie miasta Przemyśla:
- hala sportowa ul. Mickiewicza 30
- kryta pływalnia ul. 22 Stycznia 8
- stok narciarski – górna stacja, ul. Pasteura
- stok narciarski – dolna stacja, ul. Sanocka 12
Wykonawca gwarantuje dobrą odzieży i obuwia roboczego
Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia są określone w umowie, stanowiącej
załącznik nr 2 do SIWZ.
Uwaga:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Szczegółowo ilość i rodzaj asortymentu zostanie określony każdorazowo przy zamówieniu
dostawy.
II. Informacje o zamawiającym
1. Adres do korespondencji: Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 37-700 Przemyśl ul.
Mickiewicza 30
2. Informacje o sposobie porozumiewania się z zamawiającym:
Pracownikami upoważnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:
- w sprawach procedur przetargu Bogdan Zięba trl. 16 678-57-58 w:37 w godzinach
od 7.30 do 14.30, adres e-mail: b.zieba@posir.pl
- w sprawach przedmiotu zamówienia Marcin Trybała tel. tel. 530 437 427
w godz. 7.30 do 14.30, adres e-mail: m.trybala@posir.pl
III. Opis sposobu przygotowania oferty
1. Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny z postanowieniami
niniejszej SIWZ.
2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert spowoduje
odrzucenie ofert.
3. Oferta winna być przygotowana zgodnie z treścią formularza stanowiącego
załącznik Nr 1 niniejszej SIWZ.
4. Podpisanie oferty – formularza ofertowego:
Oferta winna być podpisana przez wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela.
Pełnomocnictwo do podpisania oferty przez reprezentanta wykonawcy winno być
dołączone do oferty.
5. Dokumenty wymagane od wykonawców mogą być złożone w formie oryginałów, kopii
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub upoważnionego
reprezentanta wraz z pieczęcią imienną i firmową.

IV. Informacja o dokumentach jakie mają dostarczyć oferenci, aby spełnić
wymagane warunki.
1. Formularz ofertowy z określeniem ceny wykonania przedmiotu zamówienia
– załącznik nr 1
2. Wypis z KRS lub CEIDG
V. Ocena ofert.
1. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował kryterium ceny ofertowej.
2. Oferta o najmniejszej cenie otrzyma maksymalną ilość punktów 100.
3. Pozostałym wykonawcom zostanie wyliczona odpowiednio mniejsza ilość punktów,
zgodnie z podaną poniżej formułą ;
oferowana cena najmniejsza
wartość punktowa oferty = ------------------------------------ x 100% x 100pkt
cena w badanej ofercie
Uwaga :
Przez cenę oferty należy rozumieć wartość brutto razem, wykazaną w arkuszu oferty.
VI. Składanie ofert
Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie zamawiającego-Przemyski
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Przemyśl, ul. Mickiewicza 30 – sekretariat w godz. 8-15 .
w dni powszednie.
Termin składania ofert do dnia 12.03.2019 do godz. 11,00.
Kopertę należy zaadresować Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. Mickiewicza 30, 37-700
Przemyśl, i oznaczyć:” Oferta dostawy odzieży i obuwia roboczego w 2019r”
VII. Warunki udziału w postępowaniu
1. Wykonawca powinien dysponować punktem sprzedaży odzieży i obuwia roboczego na
terenie miasta Przemyśla i zapewnić możliwość przymiarki..
2. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy
VIII. Wykluczenie wykonawcy z postępowania
Zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania w przypadku niespełnienia warunków
udziału w postępowaniu określonych w pkt VII.

Załączniki do SIWZ
- zał. nr 1 – formularz ofertowy
- zał. nr 2 - umowa

