PLWSA 0206/2019
Wrocław 14.02.2019
OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU NA WYBÓW WYKONAWCY
Organizator:
Port Lotniczy Wrocław S.A. ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław
fax: 071 35 73 973
www.airport.wroclaw.pl
Nr nadany sprawie: 7/N/2019
Tryb: Zaproszenie do składania ofert - procedura konkurencyjna na podstawie regulaminu postępowania stanowiącego
treść zaproszenia.
Nazwa zadania: Dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów Skoda Fabia Ambition 1,0 MPI 55 kW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Informacja o przedmiocie zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych, jednakowych samochodów Skoda Fabia Ambition
1,0 1,0 MPI 55 kW z 5-biegową manualną skrzynią biegów.
Samochody mają być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2018 (pojazdy nieużywane do jazd
próbnych).
Kolor samochodów: Błękit Energy Niemetalizowany,
Wersja wnętrza: wnętrze standardowe
2. Termin realizacji dostawy obu samochodów: 20 tygodni od zawarcia umowy.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący integralną część nn. opisu i regulaminu zawiera
Załącznik nr 1 do zaproszenia (OPZ).
Regulamin postępowania: „Zaproszenie do składania ofert” wraz z załącznikami dostępny do pobrania na stronie
internetowej: www.airport.wroclaw.pl „Przetargi”
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogólna informacja o warunkach udziału w postepowaniu i sposobie ich oceny:
1. W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy zapoznali się z regulaminem postępowania wraz z
załącznikami, spełniają warunki postawione w regulaminie i złożą ofertę (w tym oświadczenia i dokumenty) zgodną z
Zaproszeniem do składania ofert wraz z załącznikami.
2. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie na podstawie treści złożonych dokumentów i oświadczeń.
3. Ocena ofert dokonana zostanie z zastosowaniem kryterium ceny.
Szczegółowy opis dotyczący warunków udziału w postepowaniu i sposobu ich potwierdzenia znajduje się w Zaproszeniu
do składania ofert.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Termin składania ofert: do 25.02.2019 do godz. 13:00
Oferty należy składać w sekretariacie Spółki Port Lotniczy Wrocław S.A., ul. Graniczna 190, 54-530 Wrocław,
Terminal, Piętro II (biuro Zarządu). Dla ważności oferty wymagana jest forma pisemna – szczegóły co do formy i
sposobu składania ofert zawiera regulamin.
Wadia: nie wymagane.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dodatkowe Informacje dla Oferentów:
Wszyscy zainteresowani samodzielnie pobierają dokumentację postępowania (wraz z załącznikami), zapoznanie się z
dokumentacją postępowania jest niezbędne do prawidłowego złożenia oferty i wykonania zadania.
Wszelkie zmiany w dokumentacji w tym w zakresie informacji przekazanych w nn. ogłoszeniu publikowane będą na
stronie internetowej organizatora www.airport.wroclaw.pl „Przetargi” (a jeśli organizator uzna to za zasadne, również na
tablicy ogłoszeń).
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