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Bochnia, dnia 21 kwietnia  2016r. 
 

 
Zapytanie ofertowe 

dla zamówienia o warto ści szacunkowej nieprzekraczaj ącej równowarto ści                            
w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT)  

 

Zamawiaj ący:  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowot nej w Bochni   

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
 

zaprasza 
do zło żenia oferty cenowej na:   

DOSTAWĘ   SPRZĘTU OKULISTYCZNEGO 

Oznaczenie sprawy:        07/ZO/2016 

WARUNKI POSTĘPOWANIA 
 
DZIAŁ I      -  Tryb udzielenia zamówienia. 

1. Niniejsze postępowanie w trybie zapytania ofertowego  nie podlega przepisom Ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. -  Prawo  zamówień publicznych Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm. 
oraz zmian w ustawie    Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2014r. poz. 123 ). – art. 4 
pkt 8 wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000  
euro.  

2. Postępowanie prowadzi się w oparciu o postanowienia Regulaminu udzielania zamówień 
publicznych w Samodzielnym Publicznym Miejskim Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Bochni. 

3. Używane w dokumentach określenie: „przedmiot zamówienia” oznacza  „sprzęt okulistyczny 
wymieniony w Załączniku Nr 1 do zaproszenia – formularz asortymentowo-ofertowy  oraz w 
Załączniku Nr 2 do zaproszenia -  wymagane parametry techniczne”. 

4. Niniejsze zapytanie nie stanowi ofert w myśl art.  66 Kodeksu Cywilnego, jak również 
ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia 
bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert bez podania przyczyny, dokonywania 
uzasadnienia wyboru najkorzystniejszej oferty czy  unieważnienia postępowania.. 

6. Zamawiający nie przewiduje dla zaproszonych uczestników postępowania środków 
odwoławczych od rozstrzygnięć Zamawiającego oraz od  podejmowanych przez niego 
decyzji w ramach prowadzonego postępowania.  

7. Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadniania swojej decyzji w przypadku odrzucenia 
całej względnie części oferty. 

8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych. 
9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca. 
10. Wykonawca winien dostarczyć przedmiot zamówienia na adres Zamawiającego: 

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  w Bochni 32-700 Bochnia             
ul. Floris 16 w dni robocze od godz. 8:00 – 15:00. 

11. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia na własny koszt i ryzyko. 
12. Zamawiający nie dopuszcza częściowego fakturowania oraz udzielania zaliczek na poczet  

dostawy przedmiotu zamówienia.  
13. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie szkolenia personelu wskazanego przez 

Zamawiającego w zakresie obsługi sprzętu i jego serwisowania. 
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14. Zamawiający zapewnia uregulowania płatności w terminie do 30 dni od otrzymania faktury z 
dołączonym protokołem zdawczo-odbiorczym. 

15. Zamawiający wymaga zapewnienia dostępności części zamiennych i serwisu 
pogwarancyjnego przez okres nie mniej niż 10 lat licząc od dnia podpisania umowy. 

16. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji nie krótszej niż 24 miesiące liczonej od dnia 
następnego przekazania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia protokołem zdawczo-
odbiorczym. 

17. Dokumenty ofertowe dostępne są na stronie internetowej : www.spmzozwbochni.pl – 
zakładka przetargi oraz w Sekretariacie SPMZOZ w Bochni. 

 
 
DZIAŁ II    -  Opis przedmiotu zamówienia. 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu okulistycznego.. Szczegółowe wymagania  
techniczne oraz dodatkowe wymagania ( serwis gwarancyjny i pogwarancyjny wraz z 
zagwarantowaniem dostępności  do części zamiennych, specjalistyczne bezpłatne szkolenie 
obsługi sprzętu w ramach zakupu.) jest zawarte w Załączniku Nr 2 do zaproszenia – opis 
przedmiotu zamówienia – wymagane parametry techniczne. 

2. Oferowany przedmiot zamówienia ( wszystkie produkty wymienione w Załączniku Nr 1 do 
zaproszenia – formularz asortymentowo-ofertowy) winne być nowe ( rok produkcji: 2015 – 
2016 ) nie używane, kompletne i po uruchomieniu być gotowe do pracy zgodnie z 
przeznaczeniem, bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych. 

3. Oferowany przedmiot zamówienia oprócz spełnienia odpowiednich parametrów 
funkcjonalnych, winien być zgodny z normami określonymi przepisami prawa poparte 
stosownymi dokumentami oraz gwarantować bezpieczeństwo pacjentów, personelu 
medycznego i zapewnić wymagany poziom usług medycznych .  

 
 
DZIAŁ III     -  Termin i miejsce składania ofert 

1. Ofertę w formie pisemnej w języku polskim  należy przesłać za pośrednictwem: poczty, 
przesyłką kurierską lub też dostarczyć osobiście w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ 
Dostawa sprzętu okulistycznego” w terminie do dnia  6 maja 2016r . do godz. 9:30  – na 
adres: Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni 32-700 Bochnia,      

       ul. Floris 16 Sekretariat .  
2. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. 
3. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 
4. Decydujące znaczenie dla zachowania  terminu określonego w ust. 1 ma data i godzina 

wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania. 
5. W przypadku zaistnienia okoliczności uzyskania dodatkowych informacji przez Oferenta 

pytania w formie pisemnej należy kierować na adres poczty elektronicznej: e-mail: 
spmzoz@bochnia.pl  wzgl. romanniszczota@op.pl lub na fax - 14 611 63 11  w terminie do 
dnia 28 kwietnia 2016r. do godziny 10:00.    Zapytania otrzymane po tym terminie pozostaną 
bez odpowiedzi.       

6. Nie udziela się żadnych informacji telefonicznie. 
7. Odpowiedź na pytania bez podania identyfikacji pytającego zostanie zamieszczona w dniu          

2 maja  2016r. do godz. 14:00 na stronie internetowej zamawiającego. 
8. Oferent może przed upływem terminem składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę 
9. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od ostatecznego terminu składania ofert. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany warunków określonych w niniejszym zapytaniu 

ofertowym, o czym zawiadomi oferentów do których zostało skierowane zaproszenie 
złożenia oferty oraz na swojej stronie internetowej,  uwzględniając stosowny czas potrzebny 
do opracowania i złożenia w określonym  terminie, który z tego powodu może być również 
wydłużony. 

 
DZIAŁ IV  -  Termin wykonania zamówienia :   do 3 t ygodni od dnia  zawarcia umowy  
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DZIAŁ V    -  Opis sposobu przygotowania oferty 
1. Oferta musi zawierać: 

1) Formularz asortymentowo-Ofertowy  -  wg wzoru: Załącznik Nr 1 do zaproszenia 
2) Opis przedmiotu zamówienia wymagane parametry techniczne –  wg wzoru: Załącznik Nr 2 

do zaproszenia 
3) Zaparafowany projekt umowy – wg wzoru: Załącznik Nr 3  do zaproszenia 
4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności      

           gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu    
           składania  ofert. 
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykluczenia z postępowania ofertę, która nie spełnia 

któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym w szczególności:  
1) Oferta nie zawiera wymaganych dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1 – 4.  
2) Nie spełnia wymaganych parametrów technicznych określonych w Załączniku Nr 2  

do zaproszenia – wymagane parametry techniczne   ( porównanie kolumny 
„Wymagany warunek graniczny” z kolumną „potwierdzenie spełnienia  warunku” ) 
oraz niezgodności „potwierdzenie spełnienia  warunku” z parametrem podanym w 
dokumentacji technicznej producenta. 

3) Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający przewiduje przeznaczyć na 
sfinansowanie przedmiotu zamówienia ( złotych brutto ) 

4) Oferta, której wartość netto przekracza równowartość wyrażonej w złotych  kwoty           
30 000 euro. Do przeliczenia obowiązuje Kurs euro  na podstawie Rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego 
w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2254 ) 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez Wykonawcę parametrów 
wszystkich produktów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku 
powstania wątpliwości co do ich prawidłowości. 

4. Oferta, w której dokonano jakichkolwiek zmian i poprawek w treści Załączników od Nr 1 do 
Nr 3 bez pisemnej zgody Zamawiającego, zostanie uznana jako niezgodna z warunkami 
określonymi w Zaproszeniu i będzie odrzucona. 

5. Oferta musi być podpisana przez osobę umocowaną do składania oświadczeń woli.  
6. Wartość zamówienia podana w Formularzu ofertowym wg wzoru: Załącznik Nr 1 musi 

zawierać wszystkie koszty jakie poniesie Wykonawca w związku z planowanym 
zamówieniem – dostawa, instalacja, uruchomienie, przeszkolenie pracowników 
Zamawiającego, z uwzględnieniem wszystkich należności publiczno-prawnych 

 
 

DZIAŁ VI    -  Informacje dotycz ące wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia         
                      umowy. 
1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany w terminie związania oferty tj. 30 dni od 

złożenia oferty. 
2. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty wzgl. o nie rozstrzygnięciu postępowania 

zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  
3. Oferent, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą ( kompleksowa dostawa 

wszystkich produktów z najniższą ceną ), niezwłocznie po ogłoszeniu wyników postępowania i 
wyborze jego oferty przez Zamawiającego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, jest 
zobowiązany do zawarcia umowy. 

4. Umowa zostanie zawarta w siedzibie Zamawiającego. Dopuszcza się możliwość podpisania 
umowy na zasadzie przesłania podpisanych przez Zamawiającego 2 –ch kompletów 
dokumentów i odesłania jednego. 

5. W razie braku zawarcia umowy przez wybranego oferenta w ustalonym terminie, Zamawiający 
może zawrzeć umowę z innym wykonawcą który złożył kolejną najkorzystniejsza ofertę. 

6. Oferenci, których oferty nie zostaną wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem 
Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni z tytułu 
otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania i złożenia swojej oferty na to 
zapytanie. 
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7. Zamawiający nie przewiduje udzielania jakichkolwiek informacji w trakcie prowadzonego 
postępowania, gdyż przy jego prowadzeniu nie zachodzi obowiązek stosowania przepisów 
Ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
DZIAŁ VII – Osob ą uprawnion ą do kontaktu z zaproszonymi Oferentami    w sprawach 
tylko proceduralnych z ramienia Zamawiającego  jest Pani Jolanta GAŁKA tel. 14 612 44 67 w dni 
robocze w godz. 9:00 -13:00. 
 
 
 
 
 
 
Kierownik SPMZOZ w Bochni 
 
Lek. dent. Agnieszka KUBAS 


