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Bochnia, dnia  12 maja 2017r. 
 

 
Zapytanie ofertowe 

dla zamówienia o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości                            
w złotych kwoty 30 000 euro netto (bez podatku VAT) 

 

Zamawiający:  
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni   

32-700 Bochnia, ul. Floris 16 
 

Zaprasza 
do złożenia oferty cenowej na:  

DOSTAWĘ   PRODUKTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU dla SPMZOZ w Bochni 

Oznaczenie sprawy:        04/ZO/2017 
 

 

 

WARUNKI POSTĘPOWANIA 

1. Postanowienia ogólne 
a) Postępowanie będzie prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień 

publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty wskazanej w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 oraz z 
2016r. poz. 831 i 999 ) i ustawy z dnia 22 czerwca 2016r. o zmianie ustawy Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.  2016r. poz. 1020 )  - dla 
zamówień publicznych , których  wartość  nie przekracza  wyrażonej w złotych 
równowartości kwoty 30 000 euro - nie obowiązuje stosowanie  postanowień ustawy 
Prawo zamówień publicznych 

b) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania przed 
upływem terminu składania ofert. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść 
składanych w postępowaniu ofert, Zamawiający przedłuży termin składania ofert. 
Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało 
wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące. O dokonanych 
zmianach informacje Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej. 

c) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego 
etapie, bez podawania przyczyny. 

d) Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania SPMZOZ w Bochni do zawarcia 
umowy.  

e) Szczegółowy wykaz produktów jednorazowego użytku jest zawarty w Załączniku Nr 1 
do zaproszenia – formularz asortymentowo-cenowy 

f) Zamawiający    dopuszcza złożenie oferty częściowej na wybrane przez Wykonawcę 
produkty wymienione w formularzu asortymentowo-cenowym. 

g) Rozpatrzeniu będą podlegały oferty, które zawierają propozycje cenowe  
         na min. 5 produktów  wyszczególnionych w formularzu asortymentowo-cenowym  

h) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczania zamówionych produktów 
sukcesywnie w terminie nie dłużej niż  7 dni licząc  od dnia  otrzymania przez 
Wykonawcę pisemnego zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość 
dwustronnego uzgodnienia innego terminu dostawy zamówionej partii produktów. 

i) Zaoferowane ceny jednostkowe winne obejmować również koszty transportu loco 
Zamawiający  ( wyznaczone miejsce dostawy przez Zamawiającego: SPM ZOZ                    
ul. Floris 16, 32-700 Bochnia). 
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j) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów 
związanych z przygotowaniem i złożeniem  oferty przez Oferenta, 

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

l) Dokumenty ofertowe dostępne na stronie internetowej www.spmzozwbochni.pl 
zakładka przetargi oraz w Sekretariacie SPMZOZ w Bochni. 

2. Opis sposobu przygotowania oferty: 
a) Ceny jednostkowe należy podać w złotych polskich do dwóch miejsc po przecinku. 
b) Oferta ma być napisana w języku polskim, czytelnie i dotyczyć oferowanych produktów 

wymienionych w Formularzu asortymentowo-cenowym. – Załącznik Nr 1 
c) Produkty nie objęte ofertą należy w trwały sposób przekreślić. 

 

3. Warunki cenowe 
a) Przy wyborze najkorzystniejszej ceny jednostkowej brutto poszczególnych produktów 

Zamawiający będzie się kierował kryterium : najkorzystniejsza cena jednostkowa 
brutto 

b) Cena ofertowa dla danego produktu jest ceną brutto i powinna obejmować 
wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do 
zrealizowania przedmiotu zamówienia. Oznacza to, że cena ta musi zawierać wszystkie 
koszty związane z realizacją dostawy wynikające wprost, jak również nie ujęte a 
niezbędne do wykonania zadania tj. podatek VAT, koszty dostarczenia przedmiotu 
zamówienia do Zamawiającego. 

c) Zaoferowana cena jednostkowa brutto danego produktu podana przez Wykonawcę  jest 
obowiązująca przez okres ważności umowy z uwzględnieniem treści  pkt. a) 

d) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zmiany ceny jednostkowej brutto na 
warunkach określonych szczegółowo w § 2  projektu umowy. 

e) W oparciu o zaoferowane ceny jednostkowe brutto należy wyliczyć wartość 
oferowanego zamówienia uwzględniając planowane ilości  produktów określone przez 
Zamawiającego w okresie 12 miesięcy w Formularzu asortymentowo-cenowym. 

f) Należność za dostarczone produkty będzie realizowana przez Zamawiającego w 
terminie do 30 dni licząc od dnia otrzymania prawidłowo wypełnionej faktury  

 

4. Miejsce i termin złożenia oferty: 
a. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Dostawa produktów 

jednorazowego użytku ” w terminie do dnia 26 maja  2017r. do godziny 10 : 00  w 
Sekretariacie Zamawiającego względnie przesłać na adres: Samodzielny Publiczny 
Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej  32-700 Bochnia, ul. Floris 16. 

b. Oferty, które zostaną złożone po terminie wymienionym w pkt. a) nie będą 
rozpatrywane. 

 

5. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami z ramienia Zamawiającego jest 
Roman Niszczota  - tel. 793 293 873  w godz. 8:00 – 10:00 - w sprawach 
proceduralnych. Wszelkie zapytania związane z realizacją dostaw należy przekazywać 
w formie pisemnej: listem, pocztą elektroniczną wzgl. faksem na adres: 
spmzoz@bochnia.pl , wzgl. romanniszczota@op.pl, gdyż udzielone wyjaśnienie musi 
być przekazane do wiadomości wszystkich zaproszonych Oferentów. 

6. Na  pisemne zapytania ofertowe otrzymane przez Zamawiającego do 22 maja 2017r. do 
godz. 10:00 będą udzielane odpowiedzi na stronie internetowej w folderze ogłoszonego 
postepowania,  pocztą elektroniczną wzgl. faksem  – zapytania otrzymane po tym terminie 
mogą pozostać bez odpowiedzi. 

  Nie udziela się wyjaśnień telefonicznie związanych z produktami – obowiązuje    
  obustronnie forma pisemna 
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7. Oferta winna zawierać następujące dokumenty: 
a) Formularz asortymentowo-cenowy (Załącznik nr 1 do zaproszenia - w załączeniu ), 
b) Oświadczenie o zapoznaniu się z Warunkami Postępowania i akceptacją treści 

projektu umowy    ( Załącznik Nr 2 do zaproszenia - w załączeniu) 
c) Zaparafowany projekt umowy ( Załącznik Nr 3 do zaproszenia - w załączeniu) 
d) Kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do 

występowania w obrocie prawnym wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania oferty i potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność 
z oryginałem   ( Załącznik Nr 4 ) 

 
8. Oferta nie zawierająca Załączników Nr 1 – 4 wymienionych w pkt. 7 zostanie odrzucona. 

 

9. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
 
a) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w okresie 12 miesięcy  od dnia 

podpisania umowy. 
b) Zamawiający dopuszcza możliwość wyboru produktów z najkorzystniejszą ceną 

jednostkową u kilku wykonawców – tym samym możliwe jest zawarcie umów z kilkoma 
wykonawcami. 

c) Z wykonawcą, który spełnia warunki określone w pkt. 7 a-d oraz zaoferuje  produkty z  
najkorzystniejszą cenę jednostkową brutto dla Zamawiającego, z uwzględnieniem 
zapisu pkt. 1g, i pkt. 9b zostanie zawarta umowa dostawy obejmująca te wybrane 
produkty. 

d) informacja o wyniku postępowania zostanie  ogłoszona w terminie do 14 dni licząc od 
dnia otwarcia ofert. 

e) O terminie podpisania umowy każdy Wykonawca zostanie poinformowany pisemnie               
( listownie, faksem wzgl. pocztą elektroniczną ). 

f) Zamawiający dopuszcza możliwość podpisywania umowy w formie przesłania 
podpisanych dwóch egzemplarzy umowy do Wykonawcy, który po podpisaniu prześle 
jeden egzemplarz na adres Zamawiającego 

 
 

 
 
                                                                                               Kierownik SPM ZOZ 

 
 
 

                                                                                     lek. dent. Agnieszka KUBAS 
 

 
 
 


