Warszawa 2021-04-13

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
ul. Obozowa 43
01-161 Warszawa
Przedmiot zamówienia (z wyszczególnieniem rodzaju asortymentu/towaru jego ilości oraz
jednostki miary):
Zakup i dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i niegazowanej
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest „zakup i dostawa naturalnej wody mineralnej gazowanej i
niegazowanej” dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m. st. Warszawie sp. z o.o.
Umowa będzie realizowana przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy w oparciu o cenę
jednostkową zaproponowaną przez Wykonawcę w ofercie najkorzystniejszej oraz w oparciu o
zamówienia częściowe, które składane będą (za pośrednictwem poczty elektronicznej), zgodnie z
faktycznymi potrzebami Zamawiającego.
W przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy umowy zostanie w pełni
wykorzystana przed wskazanym terminem zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo
skrócenia czasu trwania umowy. Natomiast w przypadku, gdy kwota całkowitego wynagrodzenia
Wykonawcy nie zostanie w pełni wykorzystana do czasu zakończenia umowy, Zamawiający zastrzega
sobie prawo przedłużenia czasu trwania umowy do chwili, gdy przeznaczone środki zostaną wydane
(określone w § 3 ust. 1 umowy), jednak nie dłużej niż o 3 miesiące.
Dla celów porównania ofert w zakresie kryterium ceny brana będzie pod uwagę wartość oferty
skalkulowana dla planowanej wielkości zamówienia.
Wykonawca będzie dostarczał przedmiot zamówienia na własny koszt do miejsca wskazanego przez
Zamawiającego w zamówieniu częściowym (siedziba Zamawiającego oraz siedziby jednostek
podległych Zamawiającemu zlokalizowane na terenie m.st. Warszawy) - więcej informacji w
załącznikach - opz i wzorze umowy.
Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu cenowym.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania na każdym etapie, bez dokonania
wyboru Wykonawcy, a także bez konieczności podania przyczyny.
Termin składania ofert upływa w dn.: 2021-04-19 o godz. 08:00
Osoba do kontaktu w sprawie zamówienia z ramienia komórki metorycznie odpowiedzialnej
za przedmiot zamówienia: Małgorzata Doktór
Tel. kontaktowy: (22) 39-10-206
Oferty należy nadesłać w jednej z następujących form:

- drogą mailową na adres: malgorzata.doktor@mpo.com.pl
- w formie pisemnej: ul. Obozowa 43
Ocena ofert będzie dokonywana na podstawie następujących kryteriów:
cena - 100%

Zapraszamy do składania ofert.

