przelewem bankowym na rachunek wykonawcy w terminiężI dni od dnia doręczenia faktury
VAT wystaw ionej Zamawiaj ącemu,

IV. Termin wykonania zamówienia:
wymagany termin r ealizacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 01.01.2017r. do 31.12.2017r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, Iłorzy spełniają waruŃi dotyczące:
a) posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawrym zgodnie zvr'ymaganiami
ustawowymi; Żarnawiający nie określa szczegóŁowego sposobu spełnienia tego waruŃu.
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonaniazarlówtęnia lub przedstawię pisemne
zobowiąz'anie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnYch
do wykonaniazamówienta;Zamawiąący nie określaszczegółowego sposobu spełnienia tego
waruŃu.
c) Znajduję się w sytuacji finansowej zapewniąącęj wykonanie zamówienia;ZarnawtĄącY
nie określaszczegóŁowego sposobu spełnienia tego warunku.
VI . Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeńlub dokumentów ataMewskazanie osób uprawnionYch do
porozumiewania się z Wykonawcami:
i) Zamawiający dopuszczaporonJmiewanie się: mailowo, w formie pisemnej. DokumentY
będą przekazywanę drogą elektroniczną lub pocztową.
jDyrekto, PZAZ
,.tęL: l8!l 75229 20,fax l08ll 75229 20, e-mail:
ujMułgo.rata paprota
pzazleczna@*p.pl

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, które muszą dostarcryĆ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy (załącznlkm 1),
b) zaakceptowany wzór umowy (zał,ączńknr ż),

cj aktuatny odpis z właściwegorejestru lub zaświadczenieo wpisie do ewidencji działalnoŚci
gospodarcz ej, jezeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do
ewidencj i działalnościgospodarczej .

VIII. Opis sposobu przygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowYm
stanowiący m ZŃącznik nr 1 do Zaproszenia do złożeniaoferty. Oferta musi być podpisana
ptzęzosobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu
Wykonawc y, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną, Oferta
powinna byó dostarczonaw formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres:
pzazleczna@wp.p1), Iub pocńądo siedziby Zamawtającego, ul. Krasnystawska 52, 21-010
Łęczna
IX. Miejsce ornz termin składania ofert:
a) ofertę należy złożycdo Siedziby Zamawiającego do dnia 28,12.2016r. do eodzinv 10.00.
Óecyduje data i godztnawpłył.tl oferty do siedziby Zarnawiającego. Oferty złożonepo
terminie nie będą uwzględniane.
b) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane zprzygotowaniem izłożęnięmoferty.
c) W toku dokonywaniabadaniai oceny ofert,Zamawtający może żądaÓ udzielenia ptzez
wykonawców wyjaśnień dotyczących treścizłożonychprzez nich ofert.
X. Opis sposobu obliczania c€ny:
Cęna ofeńowa brutto - waga I00 %. Za ofertę najkorzystniejszązostanie vznana oferta,
zawierającawszystkie wymagane załącznlkizłożonaptzęzWykonawcę spełniającego

