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Przetarg nieograniczony na dostawę
odczynników chemicznych
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o szacunkowej wartości poniżej 60 000 euro
Zamawiający: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 20-708 Lublin, ul. Pielęgniarek 6 woj.
lubelskie, pow. lubelski, tel. (081) 743-42-72, wsse@woi.lublin.pl
Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
Sposób uzyskania siwz: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie
Zamawiającego, pok. 143 - osobiście lub na pisemny wniosek pocztą, faksem na nr (081) 743-45-18
lub pocztą elektroniczną - zam@wsselublin.neostrada.pl
Przedmiot zamówienia: dostawa odczynników chemicznych Dopuszcza się składanie ofert
cześciowych (liczba zadań: 9)

Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 oraz nie
podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 Ustawy - Prawo zamówień publicznych
i spełniający warunki określone w SIWZ.
Wadium: nie wymaga się wniesienia wadium.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena - 100%
Miejsce i termin składania ofert: oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 20-708 Lublin, ul.
Pielęgniarek 6, pok. 143, do dnia 15.02.2005 r. do godziny 13.00
Termin związania ofertą: do 17.03.2005 r. tj. 30 dni, licząc od daty upływu terminu do składania
ofert.
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Informacje dnia: Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do Homo cyber Bakterie z jogurtu mogą
pomóc w gojeniu złamanych kości Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy Wcześniaki bardziej
narażone na depresję Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro przeciwko COVID-19 To
pracownik najlepiej reklamuje własną firmę Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do Homo cyber
Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu złamanych kości Nadmiar jajek zwiększa ryzyko cukrzycy
Wcześniaki bardziej narażone na depresję Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in vitro przeciwko
COVID-19 To pracownik najlepiej reklamuje własną firmę Mikrochipy w mózgu, czyli na drodze do
Homo cyber Bakterie z jogurtu mogą pomóc w gojeniu złamanych kości Nadmiar jajek zwiększa
ryzyko cukrzycy Wcześniaki bardziej narażone na depresję Obiecujące wyniki terapii skojarzonej in
vitro przeciwko COVID-19 To pracownik najlepiej reklamuje własną firmę
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