
Zal1czniknr 9
Do Regulaminu UdzieleniaZam6wiefPublicznych w SPZOZ w tr ukowie

(dot. Rozdz.III lit. D pk2.h)

ZAPYTANIE OFtrRTOWE

o zam6wienie publiczne prowadzone na podstawie art,4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wierl publicznych

(bez zastosowania przepis6w ustawy pzp)

DOSTAWA MATERIAI,oW DO STERYLIZACJI DO SPZO ZW N,UKOWIE

Nr postgpow srticr : SPZOZ, ZAOP. 2 5, ZO, 3. 1. I 7

Materialy bezphatne

tr ukdw, dnia 20,06.2017r.



1.ZAn4AWIAILACf
Samodzielny Publiczny ZnklnrJ Opiehi Zdrowotnej w tr-ukowie
Adres: ul. Rogalifrskiego 3, 2I-400 tr-uk6w
Telefon (fax); (25) 198 35 06; e-mail: zaopatrzenie@spzoz,lukow.pl
Godziny pracy od 7: 30 do 15:00.
l(onto bankowe: 53 1020 4416 0000 8302 0342 5238
NIP: 825-1 1 -1 1 -1 19: Reson: 000306412,

2. PRZEDM I OT ZA MOWIENIA

2.7 Przedntiotern zam6wienia jest: sukcesywna dostawa materiatr6w do sterylizacji do SPZOZ
w Lulcowie zgodnie z zatr4cznikiem nr 2 do Zapytania ofertowego.

4.2, Zanawiaj4cy dopuszcza mo2liwo66 skladania oferl czgdciowyci,.

3. TERMIN RITLIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIM

Ternrin realizacji Lrmowy 24 m-ce od daty zawarcia umowy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY

4.1 Al<tualtry odpis z wla6ciwego rejestru albo aktualne zariwiadczenie o wpisie do ewidencji
dziatalnoSci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wyrnagaj4 wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewiderrcji dziatalno$ci gospodarczej, Powyiszy dokument musi byt wystawiony nie wczeiniej niz 6
ntiesigcy przed uplywem terminu slcladania ofert,
4.2 Fonnularz ofefiowy (Zal4cznlkNr 1).

4.3 Forrnularz asortymentowo-ceuowy (Zal4cznik Nr 2),
4,4 O6wiadczenie o dopuszczeniu wyrobu do obrotu (ZalqcznlkNr 4).

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFBRT

5. l. Wykorrawca nto2e zloLyt tylko jedn4 ofertg.
5.2. Ofefta musi zawierai wypelniony formularz ,rOfertn" (zgodny w tre$ci zwzoretn).
5.3. Oferta musi byi sporz4dzona z zachowaniern formy pisemnej pod rygorem niewaznorici.
5.4. Oferta musi byi podpisana przez WykonawcQ. Zamawiaj4cy wymaga, aby ofertg podpisano
zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we wlaSciwym rejestrze lub CEDIG.
Je2eli osoba/osoby podpisuj4ca(e) oferlg dziala na pod:itawie pelnomocnictwa, to musi ono w swej
trei;ci wyra2nie wskazywai uprawnienie do podpisania oferty. Dokumenty sktradaj4ce sig na oferlg -

inne ni2 pelnomocnictwa - mog4 byi zlolone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej
zazgodno{c z oryginalem przez Wykonawcg.
5.5. Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim.
5.6. Ofertg naleiy umieSci6 w zamknigtym opakowaniu, uniemoiliwiaj4cym odczytanie jego
zawarto6ci bez uszhodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by6 oznaczone nazw4 (firm4)
i aclresem wykonawcy orLZ zaadresowan"'rrro, 

w r,,ukowie
ul. Doktorct 71. ft6guliriskiego 3,

21-400 Zr.ftdw
i opisane: ,,Oferta na dostawg artykul6w elektrycznych do SPZOZ
w tr-ukowie. Nie otwiera(. przed dniem 28.06.2017 r., godz. 11.00"

6. MIEJSCE I TERMIN SKI-ADANIA OFBRT

6,1 Oferty winny byd zlolnne w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy ulicy Doktora
A. Rogalifrskiego 3, w Sekretariacie (budynek administracji), w terminie do
28.06.2017 r. do godz. 10.00.

6.2 Ofefla olrzymana ptzez Zarnawiaj4cego po terminie skladania ofert zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcy bez otwierania.

?

,l



RTOWEGO IE POR AI{IA SIE Z
YKONAWCA PRZEKAZYW OSWIAD

DOKUM

zamieSci odpowiedZ na zap)ltania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lul<ow.p1 (w zakladcei ,,zam6wienia do kwoty 30000 ellro")*.
*-nazwazale2ta od aktualne.j wartoici progu stosowania ustawy

1.2. zamawiajqcy wyznacza do kontaktowania sig z wyr<onawcanri nw. osoby:
Boieng J6nvik - Kierownika Sekcji zaopatrzenia - ter, 7zr 060 579 ,

Katarzyna Janhorvska - Kierownih centralnej Sterylizatorni - tel. 25

1.3 O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne inforrnacje
przez strony za pomoc4 falcsu lub e-rnaila. W tym wypadku l<aLda
niezwlo cznie p otwierdz a f aI<t otr zy ma n i a faxu lub e-rn ai I a.
oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne inform acie naIe|v

7"1" Wykonawca mo2e zwrocic sig do Zamawiaj4cego z pro6b4 o
poLniej niL 2 dni przed wyznaczorryrrr terminem skladania ofert

wyja5nienie tre6ci ZO i nie
Zamaw iajqcy niezwloczn i e

798 2001wervn. 255

nrog4 by6 przekazywane
ze strorr na 21danie dlugiej

kierowai na adres:

w ZO,

.ial<q zamawiaj4cy t't'to|e przenlaazyc

SI,ZOZ w N,ukowie
ul. Rogalinskiego 3,2l-100 truk6w

fax: 025 198 26 03, e-rnail: zaopaftzenief@,spzoz.lul<ow.pI

8.1 Oferty zostanq otwarte w siedzibie Zatnawiaj4cego ptzy ul. Rogaliriskiego 3, pol<, Nr B,
w dniu 28.06.2011r. o godzinie 11.00
8"2 Otwarcie ofert jest jawne,

YSTNIEJSZEJ
Przy wyborze ofefizamawtajqcy bgdzie:;ig kierowal nastgpuj4cymi kryteriami:
Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kr.yteria:

1. cena ofefty brutto - I00%

JeLeli nie bgdzie mozrla dokona6 wyboru ofelty najkorzystniejsze.j ze wzglgdg na to,
2e zostaly zlo\one dwie lub wigcej oferty o takiej samej cenie, Zamawiijqcy wezwie
Wykonawc6w, kt6tzy zto2yli te ofedy, do zloLeniaw wyznaazonym terminie ofert Aodaikowych.
Jezeli zloIotlo ofertg, kt6rej wyb6r prowadzilby do powstania obowi4zl<5 podatl<owego
Zanawtaj4cego zgodnie z przepisami o podatlcu od towar'6w i uslug w zairesie dotycz4cyn
wewn4trz wsp6lnotowego nabycia towardw, Zanawiaj4cy w celu oceny takiej oferty aoii"ty
do przedstawionej w niej ceny podatek od towar6w i uslug, kt6ry rniaiby obowi4zek wptraci6
zgodrrie z ob owi4zuj4cymi pr.zepisarni 

"

Za.mawtaj1cy uniewazni po padku, gdy:. Zadna z ofeft nie bgdzie s okreSlonych
. Cena najkorzystr-rie.jszej zy wartoSi,
ua finansowanie zam6wienia,
. Zamawiajqcy moZe uniewaZni6 postgpowarrie bez podan ia przy czyny,

11. UDZIELANIE ZAMOWIENIA
1 I ' 1 Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkirn

wymaganiom okre6lonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkolzystn iejsz4 z punktu
widzenia przy jgty ch kryteri6w.

11.2 Jezeli Wykonawca, kt6rego oferta zostalawybrana, uchyla sig od zawarcialln-rowy w sprawie
zam6wienia publicznego, Zanawiaj4cy no2e wyblai ofertg najkorzystniejsz4 sposr6d
pozostalych ofert, chyba, 2e zachodz4 przeslanki do uniewaznienia postgpowania.

I 1.3 wz6r umowy stanowi zal4cznik nr' 3 do zapytania ofertowego.
ll'4 Zlo2enie oferly plzez Wyltonawca jer;t rownoznaczLre z al<cepta..lq *ro.u 1l1rowy.

?



12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1. Cena ofetty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiona w formularzu
as o rtym entowo - c en o wy m (Z al4cznik Nr 2 Zapy tania) .

12,2. Przy sporzEdzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa
w ninieiszym ZO i ujmuje wszelkie koszty zwi1zane z wykonywaniem przedmiotu
zamdwienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia,


