
� DOSTAWA WYPOSAŻENIA KLUBU MŁODZIEŻOWEGO  
W BUDYNKU LKS BEŁK�  

Data ogłoszenia przetargu: 04.10.2006 

Rodzaj przetargu: Przetarg nieograniczony  

Zamawiający: Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny 
ul. Parkowa 9  
44-230 Czerwionka-Leszczyny 

Przedmiot zamówienia: Dostawa do świetlicy następującego sprzętu: 

• stół do POOL BILARDA z wyposażeniem 1 sztuka, 
• telewizor 1 sztuka,  
• odtwarzacz DVD 1 sztuka,  
• sprzęt nagłaśniający 1 sztuka 
• zestaw komputerowy 1 sztuka 
• stoły 10 sztuk,  
• krzesła 40 sztuk,  
• szafa 1 sztuka 
• stół do tenisa stołowego 1 sztuka.  

Wspólny Słownik Zamówień:  
Krzesła: 36115000-0  
Stoły: 36121210-0 
Szafa:  36131400-2 
Stół do tenisa stołowego: 36530000-5  
Mini bilard (stół bilardowy): 36533000-6  
Sprzęt RTV: 32300000-6 
Zestaw komputerowy: 30231000-7 

Termin realizacji zamówienia: Sprzęt należy dostarczyć do siedziby MOSiR Czerwionka-
Leszczyny, 44-230 Czerwionka-Leszczyny ul. 3-go Maja 
36a w terminie do dnia 08 listopada 2006 r. 

Specyfikacja warunków 
zamówienia:  

Formularz zawierający Specyfikację Istotnych Warunków 
Zamówienia można pobrać ze strony internetowej Urzędu 
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny: www.czerwionka-
leszczyny.com.pl lub można otrzymać bezpłatnie w 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, ul. 3-go Maja 36a, 
44-230 Czerwionka-Leszczyny. 

Warunki udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy 
spełniający wymagania określone w art. 22 ust. 1 ustawy 
Prawo zamówień publicznych. 
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu 
dokonywana będzie w formule "spełnia - nie spełnia" w 
oparciu o dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia 
załączone do ofert, a których wykaz zawiera pkt. 7 SIWZ. 

Osoby do kontaktów z oferentami: • Zenon Gorzawski w dniach pracy Urzędu od godz. 
900 do 1500, tel. (0-prefiks-32) 4318842  

http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/
http://www.czerwionka-leszczyny.com.pl/


Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać w Miejskim Ośrodku Sportu i 
Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach, ul. 3-go Maja 36 a, 
pok. nr 109. Termin składania ofert upływa 12.10.2006 r. o 
godz.10.00.  

Miejsce i termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie MOSiR w dniu 
12.10.2006 r. o godz. 1030. 

Termin związania ofertą: 30 dni od daty składania ofert 

Kryteria wyboru oferty: Cena brutto - 100% 

Wadium: Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia 
wadium. 

Informacje dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza się składania ofert 
wariantowych. 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert  częściowych. 
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej. 
Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego 
systemu zakupów. 
Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty 
najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 

 


