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          OGŁOSZENIE O  O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
O WARTOŚCI PONIŻEJ 125 000 EURO

                           SP ZZOZ Szpital  27 – 100 Iłża ul. Bodzentyńska 17
tel. (0-48) 616-31-75, fax. (0-48) 616-31-75,
ogłasza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 125 000 euro o udzielenie zamówienia publicznego na “” Usługa pralnicza dotycząca prania bielizny i odzieży szpitalnej (fasonowej, operacyjnej, ochronnej i drobnego asortymentu ) oraz bielizny pościelowej płaskiej z użyczeniem Wykonującego dla   SP ZZOZ -Szpitala  w Iłży,  27-100  IŁŻA   ul. Bodzentyńska 17
 Zgodne z przepisami  i procedurą przewidzianymi Ustawą z dnia  29.01.2004r.Prawo Zamówień Publicznych .
Ogłoszono : w  Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 235930-2010. ,w miejscu ogólnie dostępnym tablica ogłoszeń w dniu  04.08.2010.r.  Na  naszej stronie internetowej  : .szpitalilza.com.pl" www.szpitalilza.com.pl          
 e –mail: dzialzamowien@szpitalilza.com.pl
Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy  przez okres  36 miesięcy

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :
     - Cena    - 100 %
Termin związania ofertą -  30 dni 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego (Budynek SP ZZOZ Szpitala  w Iłży ul. Bodzentyńska 17 )- pokój 202

Wykonawca przystępujący do niniejszego przetargu nieograniczonego jest obowiązany wnieść wadium zgodnie  z Art.45 pkt.6  Ustawy Pzp. Wadium wynosi:  7 000,00 zł ( słownie: siedem tysięcy złotych )
Termin wniesienia wadium upływa w dniu  12.08.2010r.  roku o godz. 9.00

Uprawniona do kontaktów z oferentami w sprawie przetargowej jest  Wiesława Mazur tel.
0-48)616-31-75 wew. 52 ,w sprawie merytorycznej jest Ryszard Zychla tel. 0-48) 3856952
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do wglądu w siedzibie Zamawiającego (Budynek SPZZOZ Szpitala  w Iłży ul. Bodzentyńska 17) i do pobrania z internetu.

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - (Sekretariat –pokój nr 101. 
Termin składania ofert upływa dnia 2010r.08.12   o godz. 10.00. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 2010r.0812  o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego (Budynek Przychodni Specjalistycznej w Iłży, pok. Nr 202).
W postępowaniu mogą brać udział oferenci którzy spełniają warunki z Art.22 nie wykluczeni na podstawie   
 i Art.24  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz spełniający wymogi podane  w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .
	Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści ogłoszenia i specyfikacji.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych, ani częściowych.
CPV:   98310000-9  98.31.10.00-6    98.31.50.00-4    50.83.00.00-2




