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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) określonego w art. 4 pkt. 8.
W związku z planowanym zakupem 108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Ełku prosi
o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa pościeli, bielizny, odzieży medycznej, obuwia
medycznego i roboczego wg asortymentu wykazanego w Załączniku Nr 1

Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy prze okres 12 miesięcy (termin
podpisania umowy nie wcześniej niż 16-08-2015 r.).

Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zaproszenia.

Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi
najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do dostąpienia od konkursu ofert bez podania przyczyny.
Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
cena

Waga
100 %

Miejsce i termin składania ofert:
1. Oferty należy składać do dnia: 2015-08-14 do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 22 – Kancelaria Ogólna
2. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący
zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia
ofert.
3. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do zamawiającego na adres
podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy
oraz oznaczone w sposób następujący:
„Oferta - Dostawa pościeli, bielizny, odzieży medycznej, obuwia medycznego i roboczego”
Nie otwierać przed 2015-08-14, godz. 10:10"
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4. Otwarcie nastąpi dnia: 2015-08-14 do godz. 10:10 w siedzibie Zamawiającego
108 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
Ul. Kościuszki 30
19-300 Ełk
Pokój nr 4 – Dział Zamówień Publicznych
Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
W sprawie przedmiotu zamówienia jest:

imię i nazwisko
tel.
fax.
w terminach

Henryk CELEBUCKI
0 87 621-99-78
0 87 621-98-07
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:
stanowisko
Referent Działu Zamówień Publicznych
imię i nazwisko
Maksymilian MAGRETA
tel.
0 87 621-99-36
fax.
0 87 621-98-07
w terminach
godz. pomiędzy 7.30 a 15.05

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:
1.
2.
3.
4.

Karta informacyjna wykonawcy – Załącznik Nr 1
Formularz cenowy – Załącznik Nr 2
Oświadczenie o spełnieniu warunków – Załącznik Nr 3
Wzór umowy – Załącznik Nr 3
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Kierownik Zamawiającego

