
Ogłoszenie dotyczące zamówienia, dla którego nie ma obowiązku stosowania ustawy Pzp
Dostawy

Dostawa środków i artykułów utrzymania czystości do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2022e

SEKCJA I – ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy SYRENA w Mielnie

1.2.) Oddział zamawiającego: Syrena

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 320932575

1.4.) Adres zamawiającego

1.4.1.) Ulica: Piastów 10

1.4.2.) Miejscowość: Mielno

1.4.3.) Kod pocztowy: 76-032

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL426 - Koszaliński

1.4.7.) Numer telefonu: 943166490

1.4.8.) Numer faksu: 943166499

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@syrena-mielno.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.syrena.ta.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.2.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00296154/01

2.3.) Wersja ogłoszenia: 01

2.4.) Data ogłoszenia: 2021-12-02 11:59

SEKCJA III – INFORMACJE O ZAMÓWIENIU

3.1.) Nazwa zamówienia

Dostawa środków i artykułów utrzymania czystości do Ośrodka Rehabilitacyjno-
Wypoczynkowego "SYRENA" w Mielnie na rok 2022e

3.2.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

3.3.) Krótki opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków i
artykułów utrzymania czystości do Ośrodka Rehabilitacyjno -Wypoczynkowego SYRENA w Mielnie na
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rok 2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w SWZ zgodnie z wymaganiami
zawartymi w zał. Nr.2 Formularz Cenowy do niniejszej specyfikacji oraz w projekcie umowy zwanych
dalej „Projekt umowy”

3.5) Kod waluty: PLN

3.6.) Termin składania wniosków lub ofert: 2021-12-14 10:30

3.7.) Informacje dla wykonawców dotyczące warunków zamówienia

Etap I - Ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie
informacji zawartych w Oświadczeniach o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania, stanowiących Załącznik nr 3 i 3a do SWZ
Etap II Ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie
dokonane na podstawie złożonych podmiotowych środków dowodowych określonych w
Rozdziałach XX . Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie Wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, spośród tych, które nie zostaną odrzucone.
Etap III Zamawiający stawia warunek by wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę
nie mniejszą niż 50.000,00 zł. przez okres obowiązywania umowy.
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