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OGŁOSZENIE o zamówieniu w trybie do 30.000 euro  
art. 4 pkt 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1020) 

 

1.  Przedmiot zamówienia: „Dostawa i montaż klimatyzatorów typu SPLIT w pomieszczeniach przechowywania leków na Oddziałach 
Szpitala zespolonego SPZOZ Kędzierzyn-Koźle” oznaczenie postępowania: AT.2019.53 
 
2. Szczegółowe warunki zamówienia, opis i ilości stanowią załączniki do niniejszego ogłoszenia. 
 

3. Siedziba Zamawiającego: 
    Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
    strona internetowa: www.e-szpital.eu 
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami, do potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, 
zawiadomień oraz innych informacji przekazanych drogą elektroniczną jest:  
3.1. Marek Szulc; tel. 77 4062 653; e-mail: mszulc@e-szpital.eu w godzinach pracy Zamawiającego tj. 7:00 - 14:00.. 
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości: 
a) składania ofert wariantowych i ofert częściowych, 
b) wydzielania asortymentu,  
c) negocjacji ofert.  

5. Termin wykonania zamówienia: 15.08.2019 

6. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną              
e-mail. Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3. Przekazanie dokumentów może nastąpić drogą elektroniczną. 

Pytania należy kierować na adres podany w pkt 3. w nieprzekraczalnym terminie do 19.06.2017r. do godz. 10.00 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść ogłoszenia o zamówieniu. 
Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie internetowej Zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego. 

Wszelkie modyfikacje, zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią 
ogłoszenia o zamówieniu i będą wiążące przy składaniu ofert. Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert (jeżeli będzie to niezbędne 
dla wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

7. Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający dokona w tym czasie 
badania i oceny ofert oraz rozstrzygnięcia bądź unieważnienia postępowania. 

Uwaga: W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 
Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie 
jakiejkolwiek zmiany w jej treści z wyjątkiem zmian wynikających z poprawienia w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i 
innych polegających na niezgodności oferty z wymogami Zamawiającego.. 
 

8. Przygotowanie oferty: 
    a) Ofertę należy złożyć w formie pisemnej. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i dokumentów w formie elektronicznej pod 
warunkiem przesłania skanów podpisanych dokumentów. 
    b) Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w języku polskim; 
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    c) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę; 
    d) Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorami (załącznik nr 1 i 2),  
    winny zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach. Wzór umowy powinien zawierać adnotację: „akceptujemy bez 
    zastrzeżeń” wraz z podpisem osoby upoważnionej. 
    e) Wymagane dokumenty, jakie należy dołączyć składając ofertę:  

1) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne 
przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert); 
2) Wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia); 
3) Wzór umowy powinien zawierać adnotację: „akceptujemy bez zastrzeżeń” wraz z podpisem osoby upoważnionej (załącznik nr 
2 do niniejszego ogłoszenia); 
4) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika                                     
z przedstawionych dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy; 
 

9. Ofertę należy przesłać na adres poczty elektronicznej zamawiającego, jak w pkt 3, do dn. 25.06.2019r. do godz.08:50.  
 

10. Kryteria oceny ofert: 1. cena – 60% wagi, 2. Termin realizacji : 20% wagi, 3.Okres gwarancji: 20% wagi. 

    Ad1.  najniższa oferowana cena brutto: cena badanej oferty brutto x 60% x 100 pkt 

   Ad.2. Okres   realizacji  max. do 5 tygodni: do 3tygodni -20pkt,    pow.3tygodni  - 4tygodni -10pkt,     pow.4  tygodni – 1pkt. 

   Ad.3 Okres gwarancji: min. 36 m-cy – 10 pkt, 48 m-ce - 15 pkt, 60m-cy -20pkt 

Załączniki: 
1.  Formularz ofertowy  – załącznik nr. 1 wraz ze szczegółową wyceną ofertową wszystkich pozycji opisu przedmiotu zamówienia. 
2.  Opis przedmiotu zamówienia- załącznik nr. 2 wraz z uwagami 
3. Wzór umowy - załącznik nr.3 
 

 

 

 

          
………………………………………………                                                     ………………………………….………  
podpis osoby  prowadzącej postępowanie                                                                                                                                                                     podpis Kierownika Zamawiającego   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


