
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT
INSPEKCJI HANDLOWEJ

w WARSZAWIE
ul. Sienkiewicza 3, tel. 826-18-30

00-015 WARSZAWA
Warszawa, dnia 09.02.2011r.

OGLOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
ZAMAWIAJACY

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3 ,00-015 Warszawa

tel. (0-22) 826-18-30
fax. (0-22) 826-21-95

www.wiih.org&l, ih warszawa@wiih.org.Pl

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw plynnych:
-oleju napedowego w ilosci ok.13.200 litrów
- benzyny bezolowiowej Pb 95 w ilosci ok. 3 300 litrów

2. Zamówienie bedzie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego.

3. Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc skladania ofert czesciowych. Szczególowy opis
ofert czesciowych, okreslajacych szacunkowe ilosci zakupu paliw zawiera
specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

4. Specyfikacje istotnych warunków zamówienia zainteresowani moga uzyskac osobiscie
w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul.
Sienkiewicza 3 w pokoju 216, p. II w dni robocze w godz. 9.00-15.00 lub zapoznac sie
z nia na stronie internetowej Zamawiajacego www.wiih.org.pl w zakladkach
"Zamówienia publiczne" oraz "Aktualnosci". Zamawiajacego reprezentuje: Z-ca
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej Andrzej Sawicki tel.
(22) 826-42-09

5. Tennin wykonania zamówienia: dostawa paliwa od 1.04.2011r. do 31.03.2012r.

6. W postepowaniu moga brac udzial zainteresowani spelniajacy wymagania okreslone
w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówien publicznych, którzy
zloza oferte w sposób okreslony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiajacy dokona oceny spelnienia warunków udzialu w postepowaniu na
podstawie dokumentów i oswiadczen zlozonych wraz z ofert~ przez
zainteresowanych.

7. Zamawiajacy wybiera oferte najkorzystniejsza na podstawie kryteriów oceny ofert
okreslonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Zainteresowani moga skladac oferty w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu
Inspekcji Handlowej w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa, p. 216 w
dni robocze w godz. 9.00-15.00. Tennin skladania ofert: do 21.02.2011r. do godz.
11.00 Tennin otwarcia ofert: 21.02.2011 r. godz. 12.00

9. Wykonawca zwiazany jest oferta przez 30 dni od dnia zlozenia oferty.
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