L. dz.: SSZ.271.2.1.2019

Gmina Mrocza
Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza
tel. 0-52 386-74-10, 0-52 386-74-20, fax: 0-52 385-62-41

W oparciu o art. 44 ust. 1 i art. 47 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) kierując się regułą
poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych, zawiadamiam o wszczęciu postępowania
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na:
„Dostawę oleju napędowego w ilości ok. 27.100 litrów oraz zapewnienie zbiornika do
magazynowania i wydawania oleju napędowego, o solidnej konstrukcji, zamykanego,
wyposażonego w dystrybutor z licznikiem, o pojemności 2 - 3 tys. litrów."

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie
Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza pok. nr 201
lub ze strony internetowej: www.bip.mrocza.pl
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań
o wartości zamówienia do 30.000 Euro, ustanowiony przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa oleju napędowego w ilości ok. 27.100 litrów oraz zapewnienie zbiornika do
magazynowania i wydawania oleju napędowego, o solidnej konstrukcji, zamykanego,
wyposażonego w dystrybutor z licznikiem, o pojemności 2 - 3 tys. litrów.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
Od dnia 02-01-2020 r. do dnia 31-12-2020 r.
Kryteria oceny:
Cena – 100 %
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:

Sebastian Mazur – Inspektor ds. zamówień publicznych
tel. (052) 386 74 18 w godz. 8:00 do 15:00
Termin i miejsce składania ofert:
05-12-2019 r. o godz. 11:00 - UMiG w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza pok. nr 207
(sekretariat)
Otwarcie ofert nastąpi:
05-12-2019 r. – UMiG w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza

Tablica ogłoszeń UMiG w Mroczy:
Wywieszono dnia: 25-11-2019 r.

