IV. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin rea\izacji zamówienia i sukcesywnych dostaw:
od 0I.0I.20I7r, do 3|.Iż.20|7r.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a) posiadania uprawnień do występowania w obrocie prawnym zgodnie z wymaganiami
ustawow)rrni; Zamawiający nie określaszczegółowego sposobu spełnienia tego warunku.
b) posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczęnia oraz dysponowania potencjałem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonantazamowtęnia lub przedstawię pisemne
zobowtązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnYch
do wykonaniazamówienia; Zamawiający nie określaszczegołowego sposobu spełnienia tego

waruŃu.
c)

Sluacji finansowej zapewniĄącej wykonanie zamówienia; Zamawiąący nie okreŚla

szcze gołowe go spo sobu spełnienia

te

go warunku,

Ponadto ubiegający się o udzie|ęnie zamówienia muszą zŁożyc ceńyfikaty:
. System zaruądzania jakościąISO 9001
. System zarządzaniaśrodowiskowęgo ISO 14001 (dotyczy producenta środkówprzedmiotu
zamówienia)

Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeńlub dokumentów ataMewskazanie osób uprawnionych do
porozumiewania się z Wykonawcami:

VI . Informacje

o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z

a) Zamawiający dopuszczapoTołJrfliewanie się: mailowo, w formie pisemnej. DokumentY
będą przekazywane drogą elektroniczną lub pocztową.
b) Małgorz ataPaprota- Dyrektor PZAZ ,.tel.: l8ll 152 29 20, fax: l08Il 752 29 20, e-mail:
pzazleczna@wp.pl

VII. Wykaz oświadczeńlub dokumentów, które mu§zą dostarczyĆ Wykonawcy w celu
potwierdzenia spełniania waruŃow udziału w postępowaniu:
a) formularz ofertowy

(zŃącznIkff

1),

b) zaakceptowany wzór umowy (załączntknr2),
c) aktualny odpis z właściwegorejestru lub zaświadczęnię o wpisie do ewidencji działalnoŚci
gospodarczej, jeżeliodrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do

ewidencji działalnościgospodarczej.

VIII. Opis sposobu prrygotowania ofert:

Wykonawca powinien przygotować ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym
stanowiącymZałącznlk nr 1 do Zaproszenia do złożęniaoferty. Oferta musi byĆ podpisana
przęzosobę lub osoby uprawnione albo upoważnione do występowania w imieniu
Wykonawcy,przy czympodpis musi byó czlĄekty lub opisany pieczątkąimienną. Oferta
powinna być dostarczonaw formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany na adres:
pzazleczna@wp.p1),lub pocztą do siedziby Zamawiającego, ul. Krasnystawska52,21-010
Łęczna
IX. Miejsce oruz termin skladania ofert:

