PLWSA 0294/2019

Wrocław 06.03.2019

OGŁOSZENIE O PROWADZONYM POSTĘPOWANIU NA WYBÓR 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: 21/N/2019
Tryb:
Zaproszenie do składania ofert (dalej „zaproszenie”), procedura konkurencyjna na podstawie regulaminu stanowiącego treść zaproszenia.
Nazwa zadania:
Dostawa oleju napędowego wraz z dowozem do PL Wrocław na okres roku.
Informacja skrócona - podstawowa o przedmiocie zamówienia:
1. Ilość produktu w dostawie - 15 m3
2. Dostawy na bieżąco transportem zabezpieczonym przez oferenta przystosowane do rozładunku pompą przez liczniki legalizowane
z wydrukiem, rozliczenie w temp. 15 0C i w temp. rzeczywistej.
3. Roczny wolumen zamówienia przewiduje się max do 200 m3, organizator zastrzega możliwość zamówienia mniejszej ilości
produktu.
4. Dostawy zamówione do godziny 12-ej realizowane będą w dniu następnym również do godziny 12-ej,
5. Wykonawca aby świadczyć dostawę musi spełnić wymogi (posiadać status) „znanego dostawcy zaopatrzenia portu lotniczego”
6. Umowa roczna, przewidywany termin rozpoczęcia świadczenia 22.04.2019
- szczegółowy opis zamówienia zawiera Regulamin postępowania: „Zaproszenie do składania ofert” 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
(jeśli dotyczy), spełniają warunki postawione w regulaminie i złożą ofertę zgodną z zaproszeniem do składania ofert.
2. Ocena ofert dokonana zostanie z zastosowaniem kryterium ceny na zasadach określonych w zaproszeniu.
- szczegółowy opis w tym zakresie znajduje się w zaproszeniu do składania ofert.
Termin składania ofert: do 15.03.2019 do godz. 13:00
Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie na adres podany w zaproszeniu.
Wadia: nie wymagane.
Dodatkowe Informacje dla Oferentów: wszyscy zainteresowani samodzielnie pobierają dokumentację postępowania (wraz z
załącznikami – jeśli dotyczy), 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”. Osoba do kontaktów w sprawie w zakresie merytorycznym: p. Andrzej
Kurasiak 071/35-81-331.
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