
Zal1czniknr 9
Do Regulaminu Udzielenia Zamowieh Publicznych w SpZOZ w Lukowie

(dot. Rozdz. lll litDpkt2.la)

ZAPYTANIE OFERTOWE

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

Dostawa poleasingowa zestaw6w komputerowych (60 szt.)

(p rzedmiot zamdw i en it)

rNF/3/2019

(n r n oda ny poslgp o w aniu)

Dyrektora)

rnaterialy bezplatne

4.,lilr g\.ot. a /3
(miejscowoit/data)



1. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3, 2l-400 tr-uk6w
Telefon: (25) 7980409 faks: (25) 7982603; e-mail: t.buziak@spzoz.lukow.pl
Godziny urzgdowania od 08:00 do l4:00.
Konto bankowe: 64 1240 2698 1 I I I 0000 3363 I 888
NIP: 825-1'7 -1 1 -7 19; Regon: 000306472

2. PRZBDMIOT ZAM6WIENIA

Przedmiotem zam6wienia jest: Dostawa poleasingowych zestaw6w komrruterowvch (60 szt.)

Szczeg6lowe wymagania wg Formularza asortymentowego, zalqcznika nr 3 do Zapytania Ofertowego.

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizacji umowy 21 dniod daty zawarcia umowy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

1.1. Aktualny odpis z wlaSciwego rejestru albo aktualne zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalno6ci gospodarczej , jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub
zgtoszenia do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Powy1szy dokument ntusi byt wystawiony
nie wczeiniej nii 6 ntiesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

1.2. foldery, opisy techniczne, oSwiadczenie producenta lub karty katalogowe produkt6w
pozwalaj4ce Zanawiajqcemu na stwierdzenie spelniania wymaganych parametr6w.

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

5.1 Wykonawca moze zloLy(, tylko jedn4 ofertg.

5.2 Oferta musi byd sporz4dzona zzacltowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaZnoSci.

5.3 Oferta musi by6 podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4 Oferta musi byd sporz4dzona w jgzyku polskirn.

5.5 Ofertg naleiry umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie jego
zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by(. oznaczone nazw4
(firm4) i adresem Wykonawcy orzzzaadresowane:

SPZOZ w Lukowie

ul. Rogalifiskiego 3,21-400 Lukdw
i opisane: ,,Oferta na dostawg poleasingowych zestaw6w komputerowych na potrzeby
SPZOZ w Lukowie, Nie otwierad przed dniem 11.03.2019r., godz. l0:00,,

6. MIEJSCE I TERMIN SKLADANIA OFERT

6.1 Oferty winny by(, zlolone w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy ulicy Rogaliriskiego 3,
w sekretariacie (budynek administracji), w terminie do 11.03.2019r. do godziny 10:00

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

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

0,



z WYKONAW9AMI ORAZ SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OSWIApCZBN
I DOKUMENTOW

7.1 Wykonawca mo2e zwrocil sig do ZamawiajEcego z pro3b4 o wyja5nienie tre6ci ZO.
Zamawiajqcy niezwlocznie prze$le odpowiedzi do wszystkich zaproszonych
Wykonawc6w/zamierici odpowiedZ na zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lukow.pl (w zakladce: ,,zam6wienia do progu stosowania ustawy")*.

*- odpowiednio w zale2noSci czy postgpowanie bylo ogloszone czy oferty wyslane

7 .2 Zamawiaj1cy wyznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw.

7.3 OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje
przez strony za pomoc4 faksu lub e-maila.

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

8.1 Oferty zostan4 otwarte w siedzibie Zamawiajqcego przy ul.
Nocna), pok. Nr 18, w dniu 11.03.2019r., o godzinie 10:15.

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

1.1 Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

osobg/y: Tomasz Buziak

mog4 byd przekazywane

Partyzant6w l0 (Pomoc

cena oferty brutto - 100%

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

najni2sza cena qfert.y brutto

liczba punhiw oferty ocenianej : cena oferty ocenianej brutto x 100

1.2 Wszystkie obliczeniazostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

Zamawiajqcy uniewa2ni postqpowanie w przypadku gdy:
. Ladnazofert nie bgdzie spelniai wymog6w okreSlonych w ZO,
r cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartoS6, jakq zamawiaj4cy mole przeznaczy( na

fi nansowanie zam6wienia.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie moZliwoS6 uniewaznienia postgpowania bez podania przyczyny.

r 1. UDZIELANIE ZAMoWIENIA

1 1 .l Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkirn
wymaganiom okreSlonym w niniejszyrn ZO i stanowi ofertg najkorzystniejszq z punktu
widzenia przyj gtych kryteri6w.

11.2 Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1. Cena oferfy zostanie wyliczona przezWykonawcg i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznik Nr I do formularza oferty).

fr^



12.2. Przy sporzqdzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rycli rrrowa
w niniejszyrn ZO i ujmuje wszelkie koszty zwi1zane z wykonywaniem przedrniotu
zam6wienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.



Zalclcznik nr 7 do ZO

(Pieczgi Wykonawcy)

Dra: Samodzielnego Publicznego Zakladu Opieki Zdrowotnej w Lukowie

Nawiqzuj4c do Zapytania ofertowego nr INF/3/2019
na: Dostawe poleasingowvch zestaw6w komputerowych (60 szt.)

zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w ZO,

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

1. SKI-ADAMY OFERTE na wykonanie przedmiotu zam6wienia zgodnie z zapisami ZO
2. OSWIAOCZAMY, ze zapoznalismy sig z zapisami Zapytania ofertowego oraz wyjaSnieniami i zmianami

przekazanymi przez Zamawiajqcego w trakcie postgpowania i uznajemy sig za zwiqzanych okreSlonymi w
nich postanowieniami i zasadami postgpowania.

3. ZOBOWI{ZUJEMY SIf do wykonywania zam6wienia przez okres ..,......od daty zawarcia umowy za

ceng jednostkow4 (brutto), okreSlonq na piSmie w zalqczniku do niniejszej oferfy,
4. AKCEPTUJEMY warunki platnoSci okreSlone przezZamawiajqcego w ZO.
5. UWAZAMY SIQ za zwi1zanych niniejsz4 ofertqprzez czas wskazany w ZO,tj. przez okres 30 dni od

uplywu terminu skladania ofert.
6. OSWIADCZAMY, ze zapoznaliSmy sig z Istotnymi dla stron postanowieniami umowy/wzorem umowy,

okreSlonymi w ZO i zobowiEzujemy sig w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej
z niniejsz4 ofert4, na warunkach okreSlonych w ZO, w miejscu i terminie wyznaczonym przez
Zamawiajqcego.

7. Uprawnionym do kontakt6w zZamawiajqcym jest tel.
.....fax...........................,...e-mail:. ..

8. oSwiadczamy,2e zawarty w specyfikacji projekt umowy zostal przez nas zaakceptowany i w przypadku
wyboru naszej oferty zobowi4zujemy sig do zawarcia umowy na wyhej wymienionych warunkach,
w m iej scu i w czas ie wy znaczonym przez zamawiaj 4cego,

9. zal4cznikami do niniejszej oferty s4:
I . ........ .......... .....str. . . ..

2. ................. ......s1r.....
3. ................. ......s1r.....
4. ................. ......s1r.....

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

dnia.. .......20..... r.

[^



Zalqcznik nr I do formularza of'erty

(Pieczgi Wykonawcy)

FORMULARZ SPECYFIKACJI CENOWEJ

Przystqpuj4c do udzialu w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia publicznego nr INF/3/2019
na: Dostawe poleasingowych zestaw6w komputerowych (60 szt.)

przeprowadzonym w trybie Zapytania Ofertowego, oferujemy wykonanie przedmiotu
zamowlenla w oparclu o nastgpuJ4ce ceny:

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

Lp.
Asortvment*

lloSi
Cena jedn.

netto
WartoSd

netto (3x.1)

Vat (od
wartoSci

netto)

WartoS6
brutto
os6lem

I 2 J 4 5 6 7

RAZE,M
*zakres ustugi, numer katalogowy lub inna cecha oferowanego produktu pozwalajqca na jego identyfikacjg


