
Warszawa, 2006-12-14 
 
POLSKI  ZWIĄZEK  TAEKWONDO WTF      
00 - 707 Warszawa, ul. Ku Wiśle 7 
Tel: (0 - 22) 840 – 45 – 57 Fax: (0 - 22) 840 – 49 - 17 
e-mail: biuro@taekwondo.home.pl 
 

OGŁOSZENIE O  ZAMÓWIENIU  PUBLICZNYM 
o wartości poniżej 60 tys. euro 

 
Polski Związek Taekwondo WTF z siedzibą w Warszawie (00 - 707), ul. Ku Wiśle 7 ogłasza przetarg 
nieograniczony na dostawę odżywek i materiałów opatrunkowych.  

 
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych.  

 
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać osobiście w siedzibie Polskiego Związku 
     Taekwondo WTF w Warszawie przy ul. Ku Wiśle 7 w godz. 8.15 – 15.45  w dniach pracy związku lub     

otrzymać pocztą (także elektroniczną) w terminie nie dłuższym niż 5 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wniosku o jej przekazanie. 

      Dokumentacja jest bezpłatna. 
 

3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą oświadczenie o spełnieniu 
warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.), że: 

 
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;  
b) posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami 

zdolnymi do wykonania zamówienia; 
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 

cytowanej ustawy. 
  
4. Ofertę  umieszczoną  w  zamkniętej  kopercie  oznaczonej  „Oferta przetargowa na dostawę 

odżywek i materiałów opatrunkowych dla Polskiego Związku Taekwondo WTF” należy złożyć w 
Polskim Związku Taekwondo WTF w Warszawie (00 - 707), ul. Ku Wiśle 7. 

 
5.  Termin składania ofert upływa dnia 20. 12. 2006 r. o godz. 16.00. 
 

       6.  Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w tym samym dniu o godz. 16.30.   
     Otwarcie ofert jest jawne.  
 

       7.   Pracownikiem wyznaczonym do kontaktowania się z Wykonawcami w godz. 815 - 1545  jest:  
Jacek Dziewicki, tel.(22) 840 – 45 - 57, 

 
8.  Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena 
 

        9. W  postępowaniu  mogą  wziąć udział  Wykonawcy, którzy  nie podlegają wykluczeniu na podstawie 
art. 24  cytowanej   ustawy  i   którzy   spełniają   warunki   podane   w    Specyfikacji   istotnych   
warunków zamówienia.  


