
Gdańsk, dnia 28.11.06 r. 
 
 
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
 
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku, z siedzibą przy ul. Marynarki  
Polskiej 134 A, 80-865 Gdańsk, tel. 520-70-00, fax. 520-70-01. 

2. Określenie trybu zamówienia: 
Przetarg nieograniczony o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych 
równowartość kwoty 60.000 EURO. 

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia: 
SIWZ zamieszczona będzie na stronie www.mops.gda.pl oraz dostępna będzie 
nieodpłatnie w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 11 (kancelaria) w godzinach pracy 
Ośrodka lub droga pocztową. 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 
Dostawa dwóch samochodów osobowych: 
Część I zamówienia - samochód osobowy - combi, silnik turbo diesel, pojemność 
silnika nie mniejsza niż 1400 cm3, 
Część II zamówienia - samochód osobowy - hatchback, silnik turbo diesel, pojemność 
silnika nie mniejsza niż 1100 cm3 

CPV: 341-10-000-1. 
4.1. Informacja o możliwości składania ofert częściowych: 

Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 
5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 
6. Termin wykonania zamówienia: 

Zamawiający ustala pożądany termin wykonania zamówienia do dnia  
22 grudnia 2006 r. oraz wymagany termin wykonania zamówienia do dnia  
28 grudnia 2006 r. 

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 
spełniania tych warunków: 
7.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy: 

1) Spełniają wymagane warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 
ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i nie podlegają wykluczeniu na 
podstawie art. 24, 

2) Zaoferują przedmiot zamówienia, który spełnia wszystkie wymagania 
zamawiającego, 

3) Zapewnią serwis samochodów na terenie Trójmiasta w autoryzowanych 
stacjach obsługi; 

7.2. Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków metodą 
spełnia/nie spełnia oraz na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń 
dostarczonych przez Wykonawców. 

8. Informacja na temat wadium: 
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. 

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: 
Kryterium wyboru oferty jest CENA - 100%. 

10. Miejsce i termin składania ofert: 
Miejscem składania ofert jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gdańsku,  
z siedzibą przy ul. Marynarki Polskiej 134 A, 80-865 Gdańsk pokój nr 11 (kancelaria). 
Termin składania ofert upływa dnia 11 grudnia 2006 r. o godzinie 10:00. 



11. Termin związania ofertą: 
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni, licząc od momentu 
upływu terminu składania ofert. 

12. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 
aukcji elektronicznej. 


