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ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Powiatowy w Kętrzynie
ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn
NIP: 742-183-60-30 , REGON 510929362
strona internetowa: http://www.szpital-ketrzyn.pl
poczta elektroniczna: przetargi@szpital-ketrzyn.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 2 do zapytania – Arkusz
asortymentowo- cenowy. Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na zadania.
TRYB POSTĘPOWANIA:

Postępowanie prowadzone jest w trybie bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), na podst. art. 4.8 tejże ustawy. Wartość
zamówienia nie przekracza kwoty 30 tys. euro.
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia 12 miesięcy od daty
wskazanej na umowie.
OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Halina
Halicka tel. 664 356 765, Joanna Golosseck, adres e-mail. przetargi@szpital-ketrzyn.pl
OFERTĘ CENOWĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ: do dnia 21 maja 2018 r. do godziny 10:00
w Sekretariacie Szpitala Powiatowego w Kętrzynie, ul. M.C. Skłodowskiej 2, 11-400 Kętrzyn lub
w formie elektronicznej na adres przetargi@szpital-ketrzyn.pl na Formularzu ofertowym
stanowiącym Załącznik Nr 1 do Zapytania, dołączyć do oferty należy również wypełniony
Załącznik nr 2 do zapytania – Arkusz asortymentowo-cenowy oraz wymagane w zapytaniu
dokumenty.
W przypadku składani oferty w formie papierowej - Wykonawca winien umieścić ofertę
w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zabezpieczonym przed przypadkowym otwarciem.
Opakowanie powinno być zaadresowane zgodnie z podanym adresem siedziby oraz posiadającej
następujące oznaczenia:
OFERTA CENOWA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI”
Sprawa nr 07/PP/2018
Nie otwierać przed 21.05.2018 r. godz. 10:00
W przypadku składania ofert w formie elektronicznej - Wykonawca winien jako tytuł/temat
wiadomości e-mail wpisać : OFERTA CENOWA W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO
„DOSTAWY ŚRODKÓW CZYSTOŚCI” Sprawa nr 07/PP/2018.
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KRYTERIA OCENY OFERT, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT
W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki dokonana zostanie ocena ofert
na podstawie następującego kryterium: Cena- 100 %
W przypadku, gdy do postępowania złożona zostanie tylko jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu,
otrzyma ona maksymalną liczbę punktów, równą wadze kryterium. Przy ocenie ofert, wartość
wagowa wyrażona w procentach, będzie wyrażona w punktach (1 % = 1 pkt.). Wartość punktowa
ceny będzie obliczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, maksymalną ilość punktów
otrzyma oferta z najniższą ceną, pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio
mniejsza liczba punktów, dokonana na podstawie matematycznego wyliczenia z następującego
wzoru:
cena oferty najniższej
Wpc = ------------------------------------ x 100
cena oferty badanej
Maksymalna ilość punktów do zdobycia dla kryterium cena wynosi 100 pkt. Wybór oferty zostanie
przeprowadzony wyłącznie w oparciu o przedstawione wyżej kryterium, za ofertę najkorzystniejszą
zostanie uznana oferta, która uzyskała największą ilość pkt. z pośród ofert ważnych. W toku oceny
ofert Zamawiający może żądać udzielania przez Wykonawców pisemnych wyjaśnień dotyczących
treści złożonej oferty.
Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełen zakres poszczególnych zadań.
Zamawiający po dokonaniu czynności otwarcia ofert może przeprowadzić negocjacje dotyczące
zaoferowanej ceny, przy czym Zamawiający ma obowiązek przeprowadzić negocjacje, co najmniej
z dwoma Wykonawcami, których oferty przedstawiają najkorzystniejszą cenę o ile w postępowaniu
uczestniczy więcej niż jeden Wykonawca.
DOKUMENTY JAKIE NALEŻY ZŁOŻYĆ W OFERCIE:
1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Pełnomocnictwo w oryginale do podpisywania oferty o ile nie wynika ono z dokumentów
rejestrowych załączonych do oferty lub poświadczone notarialnie.

Załączniki:
Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2 Arkusz asortymentowo-cenowy
Załącznik Nr 3 Projekt Umowy
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