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Sąd Okręgowy w Krakowie przy ul. Przy Rondzie 7, zwany dalej Zamawiającym ogłasza, że zamierza
udzielić zamówienia poniżej 30 000 EURO w trybie zapytania ofertowego na wykonanie: dostawy
wody źródlanej w butlach dla Sądu Okręgowego w Krakowie.
Realizacja usługi sukcesywnych dostaw wody źródlanej w butlach stanowiących własność
Wykonawcy. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany i rozprowadzany na koszt Wykonawcy i jego
transportem do Sądu Okręgowego w Krakowie ul. Przy Rondzie 7 oraz do innych budynków
będących w dyspozycji Sądu zlokalizowanych: przy ul. Mogilskiej 97, przy ul. Fabrycznej 20, przy ul.
Kościuszki 43, w Sądzie Rejonowym w Suchej Beskidzkiej ul. Mickiewicza 11, w Sądzie Rejonowym
w Miechowie pl. Kościuszki 3a, w Sądzie Rejonowym w Miechowie V Zamiejscowy Wydział Ksiąg
Wieczystych w Słomnikach os. Świerczewskiego 4.
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W związku z powyższym Zamawiający tworzy „LISTĘ WYKONAWCÓW” chętnych do udziału w
postępowaniu w w/w trybie oraz do składania ofert. Lista będzie podstawą do kierowania zaproszeń
do wykonawców o składanie ofert. Zamknięcie ,,Listy Wykonawców’’ ustala się na dzień 21.05.2018
r. do godz. 9:00.
Druk zgłoszeniowy (załącznik nr 1) można przesłać faksem 12 619 50 49, e-mailem:
gospodarczy@krakow.so.gov.pl lub przekazać osobiście do Oddziału Gospodarczego Sądu
Okręgowego w Krakowie.
„Lista Wykonawców” zostanie upubliczniona na stronie internetowej Sądu Okręgowego w
Krakowie pod adresem: www.krakow.so.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne o wartości do
kwoty 30 000 EURO.
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