
MIEJSKIE PRZEDSIE81Urthi 
WODOCI4GON' I KANALIZACJI 

W Zdurilkiej 	SpeOka z 0.0. 

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajqcego: 20/2014 	 98-220 Ziur5sk1 Wolo,  ul.Krolewska 15 
teI, '3 823-31-9 7  I3- 48-75. tel./100 431823-24-N 

Miejskie Przedsiqbiorstwo WodociggOw i Kanalizacji 	 REGON  730335959. NIP  82T-00C-7L-57 

w ZthnisIdej Woli Spolka z 0.0. 

98-220 Zdwiska Wola, ul. KrOlewska 15 
tel. 43 823-31-97, 43 823-48-95, fax: 43 823-24-06 

OGLOSZENIE 
o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa samochodu asenizacyjnego 

do wywozu nieczystaci plynnych dla Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociqgow i Kanalizacji 
w Zdmiskiej Woli Spolka z o.o." 

1.0kreg1enie przedmiotu zamOwienia 
Miejskie Przedsicbiorstwo Wodociggow i Kanalizacji w Zduliskiej Woli Spilka z 0.0. 
oglasza przetarg nieograniczony w oparciu o Regulamin Udzielania ZatnOwieti na zadanie j.w. 

2.Dokumentacjc przetargowq moZna odebrao w siedzibie Zamawiajacego w pokoju nr 4 

(patter) w godz. 7.30 — 14.30 tub pobraa z naszej strony internetowej: www.mpwikzdw.com.pl  

3.Przygotowanie ofert 
Oferte naleZy umiegcia w zamIcnictej kopercie oznaczonej: „Zakup i dostawa samochodu 
asenizacyjnego do wywozu nieczystoici plynnych dla Miejskiego Przedsigbiorstwa 
Wodockgow i Kanalizacji w Zdmiskiej Woli Spolka z 0.0. Nie otwierae przed dniem 

19.08.2014r., do godz. 10:15" 
4.Miejsce i termin skiadania ofert 
Oferty naie2y skiadae w sekretariacie Miejskiego Przedsicbiorstwa Wodociagow i Kanalizacji 
w Zdukskiej Woli Spilka z o.o., ul. Krolewska 15, ( I pictro ) do dnia: 19.08.2014 r. 

do godz. 10.00 
5.Miejsce i termin otwarcia ofert 
Otwarcie ofert nastapi w dniu: 19.08.2014 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 okre§lonej dziatalnoki lub czynnoki, jeZeli przepisy 

prawa naktadajq. obowikzek 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 zapewniajacej wykonanie zamOwienia, 

7.Kryterium oceny ofert cena 100% 
8.Wadium nie jest wymagane. 
9.Zastrzegamy sobie prawo uniewainienia przetargu bez podania przyczyn. 

Zatwierdzil : 

IP PROKURE T 
MPWIK w Zdunskiejp./  64,1.o. 

Agnieszka Woinlak 

PROKJ4 RENT 
MPWIK w Zdu .  k .  j Woli SpOika z 0.0. 

Jer Nizialek 

Zdmiska Wola, 29.07.2014 r. 


