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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pn. „korzystanie z samoobsługowej, bezdotykowej
myjni wykonawcy, z rozliczaniem w systemie bezgotówkowym za pomocą kart”.
Postępowanie prowadzone jest z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień
publicznych, na podstawie wyłączenia określonego w art. 4 pkt 8 tej ustawy, przy zastosowaniu
„Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 30
000 euro oraz zamówień z dziedziny nauki”.
Wykaz służbowych samochodów należących do zamawiającego:
- Opel Insygnia,
- Ford C-Max
- VW Passat
- Renault Megane
- VW Transporter
- VW Transporter
- VW skrzyniowy
- Renault Kangoo
- KIA 2.7
Wymagania dot. przedmiotu zamówienia:
- wykonawca musi posiadać myjnię na terenie miasta Puławy,
- wykonawca musi zapewniać rozliczanie mycia w systemie bezgotówkowym, za pomocą kart,
- wykonawca wyda zamawiającemu 6 kart za pomocą, których rozliczane będzie mycie.
Termin wykonania zamówienia – do wykorzystania kwoty 5000 zł netto
Płatność – co miesiąc, 14 dni od daty doręczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej
faktury VAT
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej:
- cena
Ofertę, którą będzie stanowić wypełniony formularz oferty – załącznik nr 1, należy
przesłać (3 sposoby do wyboru):
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
tel. +48 81 889 32 65
faks +48 81 887 71 00
sekretariat@piwet.pulawy.pl
http://www.piwet.pulawy.pl

OIE Reference Laboratory for
Classical swine fever
Enzootic bovine leucosis
Porcine reproductive and respiratory syndrome
Q fever
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1/ e-mail: anna.kasprzak@piwet.pulawy.pl
2/ faks: 081 889 33 50
3/ pocztą na adres:
Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy
al. Partyzantów 57
24-100 Puławy
Koperta zawierająca ofertę powinna posiadać oznaczenie: „Oferta na korzystanie z
samoobsługowej, bezdotykowej myjni wykonawcy, z rozliczaniem w systemie bezgotówkowym
za pomocą kart”.
nie później niż do dnia 05.04.2018 r., do godz. 12:00
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