Nabór ofert
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do 14.000 EURO
Zespół Szkół Mechanicznych i Elektronicznych w Toruniu, ul św. Józefa 26 zaprasza do składania
ofert na dostawę do Internatu ZSMEiE:
cpv numer produkt
1. Przedmiotem zamówienia jest: dostawa i sprzedaŜ cpv numer produkt wg załącznika (formularz ofertowy)
z wykazem szczegółowym przewidywanego asortymentu na zasadach zgodnych z projektem umowy
załączonym do specyfikacji.
2. Wymagany termin realizacji zamówienia zgodnie z umową.
3. Dokumenty składające się na ofertę: wypełniony formularz ofertowy i podpisany projekt umowy.
4. Kryteria oceny ofert
- cena oferty (asortymentów)
- 50%
- jakość asortymentów
- 50%
5. Tryb udzielenia wyjaśnień. Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do kontaktów z oferentami jest:
intendent internatu, p. Hanna Słupczewska, tel. 056 6544107 w. 23
6. Okres związania ofertą. Oferta pozostaje waŜna przez okres 30 dni od terminu składania ofert.
7. Postać oferty
a) oferta powinna być napisana w języku polskim, podpisana przez osobę uprawnioną do składania
oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych oferenta,
b) wszystkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez
osobę podpisującą ofertę,
c) nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
8. Termin i miejsce składania ofert
Oferty naleŜy składać do dnia 31 marca 2008 r. godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego.
9. Opakowanie i oznakowanie ofert
- oferty naleŜy złoŜyć w zamkniętej kopercie zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w
poufności jej treści oraz zabezpieczającej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być
zaadresowana – Zespół Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych, Toruń ul. św. Józefa 26
„Oferta - dostawa i sprzedaŜ cpv numer produkt”„Nie otwierać przed dniem 31 marca 2008 r. godz. 12.00”
10. Sposób potwierdzenia złoŜonych ofert. Oferta złoŜona w siedzibie ZSMEiE otrzyma potwierdzenie jej
złoŜenia z wpisem na ofercie daty i godziny wpływu.
11. Otwarcie ofert
Otwarcie złoŜonych ofert nastąpi w dniu 31 marca 2008 r. godz. 12.00 w siedzibie ZSMEiE.
Zasady oceny ofert:
a) Cena. Obliczeniami zostanie objęty asortyment o największej wadze w wartości zamówień tj.
najczęściej zamawiany. NajwyŜszą ilość punktów tj. 100 otrzyma cena najniŜsza. Ceny pozostałych
ofert punktowane będą wg wzoru: 100 X cena najniŜsza/cena oferty.
b) Jakość. Spełnianie wymagań Zamawiający oceni na podstawie swojej orientacji w lokalnej ofercie lub
sprawdzeniu asortymentu u oferenta wg kryteriów: 5 – bardzo dobra, 4 – dobra, 3 – dostateczna, 2 –
słaba, 1 – zła. NajwyŜszą ilość punktów tj. 100 otrzyma ocena najwyŜsza. Oceny pozostałych
oferentów punktowane będą wg wzoru: 100 X ocena najniŜsza/ocena najwyŜsza.
c) Oceną ofert będzie suma punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji za cenę i
jakość.
12. Wybór oferenta. Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoŜył najkorzystniejszą ofertę z
punktu widzenia przyjętych kryteriów.
Załączniki
1. formularz ofertowy
2. projekt umowy
Toruń, 13 marca 2008 r.

