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OGLOSZENIE 
o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Dostawa oleju opalowego do obiektow, zakup 

oleju napgdowego i benzyny bezolowiowej Pb 95 do pojazdOw sluibowych Miejskiego 
Przedsitbiorstwa Wodocinow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli SpOlka z o.o." 

1.0krei1enie przedmiotu zamOwienia 
Miejskie Przedsicbiorstwo WodociggOw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z 0.0. 
oglasza przetarg nieograniczony w oparciu o Regulamin Udzielania ZarnOwien na zadanie j.w. 
2.Dokumentack przetargowq moZna odebrao w siedzibie Zamawiajqcego w pokoju nr 6 
(parter) w godz. 7.30 — 14.30 lub pobrad z naszej strony internetowej: www.mpwikzdw.com.pl  

3.Przygotowanie ofert 
Oferte naleZy umiekiO w zamknictej kopercie oznaczonej: „Dostawa oleju opalowego do 
obiektow, zakup oleju napedowego i benzyny bezolowiowej Pb 95 do pojazdow sluibowych 
Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z o.o." 
Nie otwierae przed dniem 25.04.2014r., do godz. 10:15" 
4.Miejsce i termin skladania ofert 
Oferty nalezy skladae w sekretariacie Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociggow i Kanalizacji 
w Zduliskiej Woli Spolka z o.o., ul. Krolewska 15, ( I pictro ) do dnia: 25.04.2014 r. 

do godz. 10.00 
5.Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastqpi w dniu: 25.04.2014 r. o godz. 10.15 w sali konferencyjnej 
Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodoci4gOw i Kanalizacji w Zdunskiej Woli Spolka z o.o., 
ul. Krolewska 15. 
6.Warunkiem udzialu w postcpowaniu o udzielenie przedmiotowego zamowienia jest : 
a) posiadanie uprawnien do wykonywania okreSlonej dzialalnoSci lub czynnoki, jeZeli przepisy 

prawa naldadajaL  obowiqzek ich posiadania, 
b)posiadanie wiedzy i dogwiadczenia, 
c)dysponowanie odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamowienia, 
d)znajdowanie sic w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajkcej wykonanie zamOwienia, 
7.Kryterium oceny ofert — marZa 100% 
8.Wadium nie jest wymagane. 
9.Zastrzegamy sobie prawo uniewa2nienia przetargu bez podania przyczyn. 

Zatwierdzil 
Kierownik Zarnawiajqcego 
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 AndrzeJ Aleksandrowlcz 

Zduiiska Wola, 11.04.2014 r. 


