
Ogłoszenie o zamówieniu publicznym  

I. Zamawiający :  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Rzeszowie
adres siedziby: 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9
tel. 017-8522344

II. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony

III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona jest specyfikacja istotnych 
warunków zamówienia:  www.bip.wfosigw.rzeszow.pl

IV. Rodzaj zamówienia: dostawa 

V. Przedmiot zamówienia  : Dostawa dwóch samochodów osobowych dla Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

VI.  Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

Kody:  34110000-1 samochody osobowe.

VII. Termin wykonania zamówienia: do 30 grudnia 2008r.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania ich oceny.
1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) spełniają warunki wynikające z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmian.), tzn.: 

a) posiadają  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności  lub  czynności, 
jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 

b) posiadają  niezbędną  wiedzę  i  doświadczenie  oraz  dysponują  potencjałem 
technicznym  i  osobami  zdolnymi  do  wykonania  zamówienia  lub  przedstawią 
pisemne  zobowiązanie  innych  podmiotów  do  udostępnienia  potencjału 
technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują  się  w  sytuacji  ekonomicznej  i  finansowej  zapewniającej  wykonanie 
zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie 
art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.   Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu,  o których mowa  
   w    pkt. 1 Wykonawcy muszą przedstawić następujące oświadczenia i dokumenty: 

 oświadczenie o spełnianiu warunków wynikających z art. 22 ust. 1 powołanej wyżej 
ustawy,

 aktualny  odpis  z  właściwego  rejestru,  albo  aktualne  zaświadczenie   o  wpisie   
do ewidencji  działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu  
do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionych nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.



Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej  
Polskiej  składają dokumenty zgodnie z  przepisami rozporządzenia wykonawczego do 
ustawy PZP w sprawie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie  zamówienia  
publicznego, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006r. – Dz. U. nr 87 poz. 605)

3.  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie 
przedłożonych dokumentów i oświadczeń.

IX. Wadium – Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

X.  Kryteria oceny ofert – najniższa cena – 100%

XI. Miejsca i termin składania ofert:
1. Miejsce: siedziba Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie
adres: 35-025 Rzeszów, ul. Zygmuntowska 9
(sekretariat)

2. Termin: 11 grudnia 2008 roku do godz. 930

XII. Termin i miejsce otwarcia ofert:
1. Termin: 11 grudnia 2008 roku, godz. 1000

2. Miejsce: sala konferencyjna w siedzibie WFOŚiGW w Rzeszowie
adres: 35-025 Rzeszów ul. Zygmuntowska 9

XIII. Termin związania ofertą: 20 dni licząc od upływu terminu składania ofert

XIV. Pozostałe informacje:
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i  wariantowych.
2. Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu 

zakupów a także wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Rzeszów, dnia  3 grudnia 2008 roku
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