
Zalqczniknr 9
Do Regulaminu udzielenia Zam6wief publicznych w spzoz w tr-ukowie

(dot. Rozdz. III litDpkt2. 1a)

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

Obj gcie serwisem oprogramowania aplikacyj nego

(przedmiot zamdwienia)

rNF/2/2019

(nr nadany postgpowaniu)

(Dyrektor

materialy bezplatne

LrVJ- e 8.ot.12.45
(miejscowoit/data)

Dyrektora)

,J"u



I. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaklad O pieki j w Lukowie
Adres: ul. Rogalifrskiego 3, Zl-400
Telefon: (25) 7980409 faks: (25) t.buziak@spzoz. lukow.pl
Godziny urzgdowania od 07:30 do 15:00.
Konto bankowe: 53 1020 4476 0000 8302 42 5238
NIP: 825-17 -ll-7 19; Regon: 000306472

2. PRZEDM IOl' ZAMO\\'I I-\ I,I\

Przedmiotem zam6wienia j est : ie serrvisem oprogramowania aplikacvjnego

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU

Termin realizacji umowy 12 m-c od daty

AM6WIENIA

warcia umowy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY (wybra6 wnie do przedmiotu zam6wienia)

l.l. Aktualny odpis z wlaSciwego rej albo aktualne zalwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalno6ci gospodarczej, jeLeli
zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci

ne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
gospodarczej . Powyiszy dokument musi byc wystawiony

nie wczeiniej ni2 6 miesigcy przed 'm terminu skladania ofert.

1.2. Dokument/Certyfikat potwierd 4c) mo2liwoSi serwisowania modul6w system6w
do umowy bqd4cejAsseco Poland S.A. przeclstaw nych w zal4czniku nr I

zal4cznikiem nr 2 do Zapytania rtowego.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA FERT

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Wykonawca moie zlo2y(, tylko jednq

Oferta musi by6 sporz4dzona z formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

oferta musi by6 podpisana przez \pr4wnionego przedstawiciela wykonawcy.
Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim.

Ofertg nale2y umiescii w zamkn opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie jego-- J -D-

i::::,.ri:ll:: :::I:gzenia tego opakowania. opakowanie winno by( oznacione nazwq
(firmq) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

PZOZ w l-ukowie

3, 21-400 Lukdw
i opisane: ,,Oferta na objgcie se isem oprogramowania aplikacyjnego SpZOZ rv
I-ukowie, Nie otwiera6 przed dniem 06.03.2019r., godz. 10:00

KI,

Oferty winny byi zlozone w
w sekretariacie (budynek adminis

6.2 Oferta otrzymana przez Zamawiaj
zwr6cona Wykonawcy.

ibie SPZOZ w l-ukowie przy ulicy Rogalifrskiego 3,
ii), w terminie do 06.03.2019 r. do godiiny 10:10

lu

po terminie skladania ofeft zostanie niezwlocznie



7.1 Wykonawca moie zwr6cic sig do Zamawiajqcego z pro6b4 o wyjaSnienie tre6ci ZO.
Zamawiajqcy niezwlocznie prze(le odpowiedzi do wszystkich zaproszonych
Wykonawc6w/zamieSci odpowied2 na zapytania na swoj ej stronie iniernetowej:
lvrvw.spzoz.lukow.pl (w zakladce: ,,zamowienia do progu stosowania ustawy,,)*.

*- odpowiednio w zale2nosci czy postgpowanie bylo ogloszone czy oferty wyslane

T.ZZamawiajqcy Wznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobE/y: Tomasz Buziak
'7.3 O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog4 by6 przekazryarLe
przez strony za pomoc4 faksu lub e-maila.

8.1 Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zamawiajqcegoprzy ul. Rogaliriskiego 3, pok. Nr 18,
w dniu 06.03.2019, o godzinie l0:15.

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

I'l ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpui4ce kryteria:
cena oferty brutto - 100%

W kryterium ,,cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

naini2sza cena ofertv brutto

liczba punlct6w oferty ocenianej : cena oferty ocenianej brutto x 100

1.2 Wszystkie obliczenia zostanq dokonane z dokladnoSciq do dw6ch miejsc po przecinku.

Zamawiaj4cy uniewa2ni postgpowanie w przypadku gdy:
' Zadna z ofert nie bgdzie spelnia6 wymog6w okresronych w zo,
' !.enu najkorzystniejszej oferty przehoczl warto66, jak4 zamawiaj4cy moie przeznaczy| na

fi nansowanie zam6wienia.
Zamawiaj4cy zasttzega sobie mozliwoS6 uniewaznienia postgpowaniabezpodania przycrwy.
I I. UDZIELANIE ZAMoWIENIA

I 1' l zamawiaj4cy udzieli zam6wienia wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlonym w niniejszym Zo i itanowi 6fertg najkorzystniejsz4 z iunktuwidzenia przyj grych kryteri6w.

11.2 wz6r umowy stanowi zrrqcznik nr 2 do zapytaniaofertowego.



12.1.

t2.2.

Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zalqcznik Nr I do formularza oferty).

Przy sporz4dzaniu oferty wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
w niniejszym ZO i ujmuje wszelkie kosay zwiqzane z wykonfuaniem irzedmiotu
zam6wienia, niezbEdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.

N



Zulq<:zttik nr' 7 do Z0

(Piecz96 Wykonawcy)

ota: Samodzielnego Publicznego Zakladu opieki Zdrowotnej w tr,ukowie

Nawi4zuj4c do Zapytania ofertowego nr

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ZO,

na:

My nizej podpisani:
Nazwa Wykonawcy:
Adres:...........
Tel./fax. :....................
REGON:......
NIP:..............

l' SKLADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zam6wienia zgodnie zzapisamiZO2' OSWIADCZAMY,2e iapoznaliSmy sig z zapisamizapytaniaoErto*"go oraz wyjaSnieniami i zmianami
przekazanymi przez Zamawiajqcego w trakcie postgpowania i uznajemy si g za zwiqzanych okreSlonymi w
nich postanowieniami i zasadami postgpowania

3' Z0B0WI{ZUJEMY SI! do wykonyrvania zam6wienia przez okes .........od daty zawarcia umowy za
. ceng jednostkowq (brutto), okreslonq na pismie w zal4czntktt do niniejszej oferry,4. AKCEPTUJEMY warunki platnosci okreslone prrer2u u*iai4cego w Zo.5' UWAZAMY SIQ za-zwiqzanych niniejszq ofirtqprzez.ru, *rklruny w Zo,tj. przezokes 30 dni od

uptywu terminu skladania ofert.
6' OSWIADCZAMY, 2e zapoznali6my sig z lstotnymi dla stron postanowieniami umowy/wzorem umowy,

okreslonymi w zo i zobowiqzujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty, do zawariiaumowy zgodnej
z niniejsz4 ofertq, na warunkach okeslonyc'h w zo, w miejscu i ierminie *yrnu"rrny^ prr",
Zamawiajqcego.

7 . Uprawnionym do kontakt6w z Zamawiajqcym jest tel.
....fax...............................e-mail:. .

8' oSwiadczamy,2e zawatty w specyfikacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i w przypadkuwyboru naszej oferty zobowi4zujemy sig do zawarcii umowy na wy2ej wymienionych warunkach,
w miejscu i w czasie wyznaczonym przez zamawiaj4cego,

9. zalqcztikami do niniejszej oferty sq :

4.

(podpis Wykonawcy lub os6b upowaznionych
do wystgpowania w imieniu Wykonawcy)

&



(Pieczg6 Wykonawcy)

Zalqcznik nr I do formularza oferty

(podpis Wykonawcy lub os6b upowaznionych
do wystQpowania w imieniu Wykonawcy)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystgpujqc do udziatu w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego nr
....n4:

przeprowadzonym w trybie Zapylania Ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowienia w oparciu o nastgpujAce ceny:

*zakres ustugi, numer katalogowy lub inna cechi


