Załącznik nr 3 do Regulaminu postępowań o udzielanie zamówień publicznych, zwolnionych na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych ze stosowania tejże ustawy

Znak sprawy: RO.271.162.2016
(symbol wydziału)

(kolejny nr)

(rok)

z dnia 10.11.2016
OGŁOSZENIE
o wszczęciu postępowania
Gmina Miejska Ostróda reprezentowana przez Burmistrza Miasta Ostróda
Urząd Miejski w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24,
na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r.
poz. 907 z późn. zm.), zaprasza do składania ofert na:

Prenumeratę gazet i czasopism w 2017 roku dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie
wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Prenumeratę gazet i czasopism w 2017 roku, dla Urzędu Miejskiego w Ostródzie (zgodnie z wykazem,
który stanowi Załącznik Nr 1), wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego – Urząd Miejski w Ostródzie,
ul. A.Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia - od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
3. Ofertę proszę złożyć do dnia 25 listopada 2016 r. do godz. 15.00.
a) w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ostródzie, ul. A.Mickiewicza 24, 14-100 Ostróda;
b) pocztą elektroniczną na adres: um@um.ostroda.pl (prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia,
czy oferta wpłynęła na skrzynkę elektroniczną Urzędu – tel. 89 642 94 20);
c) faksem na nr: 89 642 94 01.
4. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Magdalena Kaliszewska, tel. 89 642 94 77.
5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może dokonać modyfikacji treści niniejszego zapytania
ofertowego lub odwołać niniejsze zapytanie ofertowe. Modyfikacja treści zapytania ofertowego lub jego
odwołanie nastąpi w taki sposób, w jaki nastąpiło przekazanie zapytania ofertowego Wykonawcom.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamknięcia niniejszego postępowania bez dokonania wyboru
którejkolwiek ze złożonych ofert.
7. Do oferty należy załączyć:
1) wykaz prenumeraty - kalkulację ceny ofertowej zamówienia (Załącznik Nr 1),
2) formularz ofertowy (Załącznik Nr 2).
Załączniki do niniejszego ogłoszenia stanowią:
1) Załącznik Nr 1 – wykaz - kalkulację ceny ofertowej zamówienia,
2) Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy.

