
OGŁOSZENIE  O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
Pałac Młodzieży w Warszawie 

Pl. Defilad 1 
00-901 Warszawa 

ogłasza przetarg nieograniczony na: 
 

„Dostawę środków czystości” 
 
 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków czystości do Pałacu Młodzieży w Warszawie Pl. Defilad 1 oraz 
do Ośrodka Wypoczynkowego Pałacu Młodzieży w Pieczarkach k/Giżycka woj. warmińsko-mazurskie w roku 
2011. 
 
kod CPV: 
 
18424000-7 rękawice; 18930000-7  worki; 33741100-7 środki do mycia rąk; 33761000-2 papier toaletowy; 
33763000-6 ręczniki papierowe; 39224330-0 wiadra; 39224340-3 kosze; 39800000-0 środki czyszczące               
i polerujące; 39812100-8 pasty do podłóg; 39812400-1 zmiotki;39830000-9 środki czyszczące; 39831000-6 
preparaty piorące; 39831210-1 detergenty do zmywarek; 39831300-9 środki do czyszczenia podłóg; 39831600-
2 środki do  czyszczenia toalet 
 
Wyżej wymieniony przedmiot zamówienia musi spełniać parametry techniczno-eksploatacyjne określone           
w arkuszu informacji cenowo-technicznej (załącznik nr 2 do SIWZ). 
 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) można odebrać w siedzibie Zamawiającego przy Pl. 
Defilad 1 (sekretariat Pałacu Młodzieży pok. 203) w godz. 9.00 – 14.00 lub pobrać ze strony internetowej 
www.pm.waw.pl  

 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.  

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

Wadium przetargowe nie jest wymagane. 

Oferty będą oceniane na podstawie kryterium: 
- Cena brutto za realizację całego zamówienia - 100 % 

Termin realizacji zamówienia – do 31 grudnia 2011 r.   

Ofertę należy złożyć sekretariacie Pałacu Młodzieży, Pl. Defilad 1 pok. 203. 

Termin składania ofert upływa dnia  10 grudnia 2010 r. o godz. 12.00 

Otwarcie ofert odbędzie się 10 grudnia 2010 r. o godz. 12.15 w siedzibie Zamawiającego w pok. 204. 

Termin związania ofertą – 30 dni. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 
• posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa 

nakładają obowiązek ich posiadania, 
• posiadają wiedzę i doświadczenie, 
• dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania 

zamówienia, 
• znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia 
oraz 
• nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy. 

 

 

http://www.pm.waw.pl/


W celu potwierdzenia, że Wykonawca: 
- spełnia przesłanki art. 22 ustawy oraz 
- nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, 
zobowiązany jest do dostarczenia nw. dokumentów (w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność      
z oryginałem przez Wykonawcę): 
a) oświadczenia o spełnianiu Warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia – wypełniony 
załącznik nr 1 do siwz. 
 
Uwaga! 
Brak jakiegokolwiek oświadczenia lub dokumentu, jak również złożenie go w nieodpowiedniej formie lub o 
niewłaściwej treści, spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 ustawy. 
 
Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik postępowania, spowoduje 
wykluczenie go z postępowania. 
 
Zamawiający nie zamierza ogłaszać aukcji elektronicznej w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

       Dyrektor Pałacu Młodzieży 

            mgr Urszula Wacowska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 1 grudnia 2010 r. 
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