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OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

na Odczynniki chemiczne I 
( zamieszczone w BZP w dniu 18.01.2011 r., nr ogłoszenia: 20685-2011) 

Zamawiający: Inspekcja Weterynaryjna Wojewódzki Inspektorat Weterynarii Powstańców 
Wielkopolskich 10  85-090 Bydgoszcz 

Pracownikami upowaŜnionymi do kontaktów z Wykonawcami są: 

• w zakresie proceduralnym:  

1  mgr Agnieszka Przykłota -  St. Inspektor tel. 523392117. 

• w zakresie merytorycznym: 

1 mgr Anna Kulesza – St. Asystent tel. 523398221 

Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest Specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: www.wiw.uwoj.bydgoszcz.pl  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia moŜna otrzymać w siedzibie Zamawiającego 
w pokoju 10. 

Przedmiot oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o moŜliwości 
składania ofert częściowych:  

Odczynniki chemiczne I 

Wspólny Słownik Zamówień: 33696300-8 - Odczynniki chemiczne  

zamówienie do 125000 euro 

Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych. 

Informacja o moŜliwości złoŜenia oferty wariantowej: Zamawiający nie dopuszcza 
składania ofert wariantowych.  

Termin wykonania zamówienia: data zakończenia: 2011-12-31 

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 
warunków: 

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 
759, z późn. zm.), spełniający warunki i wymagania określone w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia oraz w art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 

Lp. Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 

1 Wiedza i doświadczenie 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 
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2 Osoby zdolne do wykonania zamówienia 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 
dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. 

3 Sytuacja ekonomiczna i finansowa 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają 
warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania 
warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie 
spełnia. 

Wadium: w postępowaniu nie przewiduje się wnoszenia wadium 

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 

Nr Kryterium Waga 

1 Cena (koszt) 100% 

Miejsce i termin składania ofert: oferty naleŜy składać siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 
do dnia 2011-01-28 do godz. 10:00. 

Termin związania ofertą: 30 dni 

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej: nie dotyczy 

Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem 
strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące 
dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy 

Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona 
aukcja elektroniczna: w postępowaniu nie jest przewidziany wybór najkorzystniejszej oferty 
z zastosowaniem aukcji elektronicznej 

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 
ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 i 4, jeŜeli zamawiający przewiduje udzielenie takich 
zamówień: Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 

 

 

 Bydgoszcz dnia: 2011-01-18 

 
 


