
Zal4cznik nr 9
Do Regulaminu Udzielenia Zam6w ien Pub licznych w SP ZOZ w tr-ukowie

(att. Rozdz. III litDpkt2.la)

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zam6wienie publiczne prowadzone na podstawie art, 4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wieri publicznych (bez
zastosowania przepis6w ustawy Pzp)

'^' na Swiadczenie uslug transportu drogowego taks6wk4

2/201 I
(nr nadany po stgpow aniu)

(Dyrektor lub

Dyrektora)

materiaty bezplatne

3 grudnia 2018 r.

(miejscowoit/data)



I. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie
Adres : ul. Doktora Andrzeja Ro galiriskie go 3, 21 -400 tr-uk6w
Telefon: (25) 7982603 faks: (25) 7982603 ; e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl
Godziny urzgdowania 07 30 - 15:00.
NIP: 825-1 7 -Il-7 19; Regon: 000306472

2. PRZEDMIOT ZAM6WIENIA

1.1 Przedmiotem zam6wienia jest $wiadczenie us.lug- transportu drogowego taks6wk4, tj.ushrgi
transportu.r lekarza lub pielggniarki podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie nocnej
i 6wi4tecznej opieki zdrowotnej na obszarze powiatu fukowskiego.

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAM6WTNNT,q.

Termin realizacji umowy 01.01.2019 r. - 31 .12.2020 r.

1. WYMAGANE DOKUMENTY (wybra6 stosownie do przedmiotu zam6wienia)

1.1. Aktualny odpis z w.laSciwego rejestru albo aktualne za{wiadczenie o wpisie do ewidencji .
dzialalno3ci gospodafczej, je?eli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dzialalno6ci gospodarczej. Powy2szy dokument musi byt wystawiony
nie wczeiniej ni2 6 miesigcy przed uptywem terminu slcladania ofert.

1.2. Wypelniony formularz ,,Oferta" (zgodny w tredci z wzorem).

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF'ERT

5.1 WykonawcamozezloLyd tylko jedn4 ofertg.

5.2 Oferta musi by6 sporz4dzona z zachowaniem formy pisempej pod rygorem niewazno$ci.

5.3 Oferta musi byi podpisana przez tptawnionego przedstawiciela Wykonawcy,

5.4 Oferta musi by6 sporzqdzona w j gzyku polskim.

5.5 Ofertg naleiLy umie6ci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie jego
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by( oznaczone nazwe
(firm4) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

SPZOZ w tr ukowie

Dzial Analiz i Rozliczert

ul. Rogalifiskiego 3, 21-400 tr uktiw

i opisane: ,,Oferta na Swiadczenie uslug transportu drogowego taks6wk4" Nie otwierad przed
dniem 11 grudnia 2018 r., godz. 11.00.

6. MIEJSCE I TBRMIN SKI,ADANIA OF'ERT

6.1 Oferty winny by6 zlohone w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy tlicy Rogaliflskiego 3,
w Dziale Analiz i Rozliczeri (budynek administracji, pok6j nr 23), w terminie do 11

grudnia 2018 r. do godziny 1 1.00.

6.2 Oferta otrzymana przez Zamawiaj4cego po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRBSCI ZAPYTANIA
OFERTOWEGO. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE



I DOKUMENTOW

7.1 Wykonawca mo2e zwr6ci6 sig do Zamawiajqcego z proSb4 o wyja6nienie tresci ZO.
Zamawiaj4cy niezwlocznie prze6le odpowiedzi do wszystkich zaproszonych
Wykonawc6wlzamie6ci odpowiedz na zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow.p_l (w zakladce'. ,,zam6wienia do progu stosowania ustawy")*.

*- odpowiednio w zaleznoSci czy postgpowanie bylo ogloszone czy oferty wystane

7.2Zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobg: Ewa Skrzymowska

-Dzia\ Analiz i Rozliczeri, tel.25 7982001w. 336 lttb 25 7982980, e-mail: prawny@spzoz.lukow.pl

7.3 O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog4 byc przekazryane
przezstrony zapomoc4 faksu lub e-maila,

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

8.1 Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawiajqcego przy ul, Rogaliriskiego 3, pok. Nr 23,
w dniu 11 grudnia 2018 r., o godzinie 11.30.

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9. KRYTERIA WYBORU OF'BRTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.1 Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

cena oferty brutto - I00%
W kryterium,,cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzom:

najni2sza cena o-ferq) brutto

cena oferty ocenianej brutto' x 100

1.2 Wszystkie obliczenia zostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

1 O. UNIEWAZNIBNIE POSTE,POWANIA

Zamawiaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:

' Zadnaz ofefi nie bgdzie spelnia6 wymog6w okreSlonych w ZO,
r cena najkorzystniejszej oferty przek,roczy wartoS6, jak1 zamawiaj4cy mo2e przeznaczy6 na

fi nansowanie zamowienia.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie mo2liwoSc uniewainieniapostgpowaniabez podania przyczyny.

I 1. UDZIELANIE ZAMOWIENIA

11.1 Zamawiajqcy''udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkorzystniejsz4 z punktu
widzenia przyjgtych kryteri6w. Zamawiaj1cy mohe podzielii zam6wienie i zawrze| umowg z
wigcej ni2 jednym Oferentem.

ILZ Wz6r umowy stanowi Zalqcznik nr 2 do Zapylanta ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.2.1. Cena oferty zostanie wyliczona przezWykonawca i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznik Nr 1 do formularza oferty).

12.2. Przy sporz4dzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie koszty zwiEzane z wykonywaniem przedmiotu
zam6wienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.


