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Załącznik nr 4
do Regulaminu udzielania zamówień publicznych
w SP ZOZ IłSPR/IS w Płocku wprowadzonego
zarządzeniem Dyrektora Nr 16/2012 dnia 07.05.2012

Ozn aczen ie sprawy : TZPiZl.-Zap.Ofer.-250/08/Dl1 3

ZAPYTANIE OFERTOWE
Wramachzakupudostawy'@owańościprzekraczającej

wyrażonei

w złotych równowańości kwoty 2500 Euro (bez VAT) i nie przekraczającej wyrażonej w złotych
równowańości kwoty 14.000 EURO (bez VAT).

1. ZamawiĄący:

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka stacia pogotowia

Ratunkowego iTranspońu Sanitarnego w Płocku zaprasza do złożenia ofeń na:

zakup materiałów biurowvch

Przedmiotem zamówienia jest: zakup materiałów biurowych, zgodnie z opisem - załącznik nr 2
do n i n iejszego zapyta n i a ofertoweg o,

2. Termin realizaĄi zamówienia,. - Zamawiający wymaga,

odbywała się sukcesywnie, zgodnie z

aby dostawa materiałów biurowych

potrzebami Zamawiającego,

4.

do 31 grudnia2013r.,licząc od dnia podpisania umowy.

Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe
wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:

sP zoz WSPRiTS w Płocku, ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock
od Specjalisty-lnformatyka Pana Łukasza Kęsickiego tel. 24 26-78-414 lub

tel. 24 26-7 8-400, fax. 24 26-7 8-4 1 5,

Kryterium oceny ofeń (opis kryteriów i zasad przyznawania punktów): - cena _ 1ooo/o,

ZamawiĄący uzna ofeńę za najkorzystniejsza, która będzie posiadała najnizszą cenę brutto.



5. Oferta Powinna zawierać (określić wymagania jakie powinni spełnić wykonawcy w zakresie
uPrawnień, doŚwiadczenia, kwalifikacji osób oraz wymienić dokumenty i oświadczenia jakie
powinni złożyó wykonawcy):

5.1. WYmagania w stosunku do Wykonawców: o udzielenie zamówienia mogą ubiegac się
Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) posladają uprawnienia do wykonywania określonej działalności tub czynności, jeżeli

PrzePisY Prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Do uznania, że Wykonawca
sPełnia wYmieniony warunek, Zamawiający wymaga by złożył oświadczenie, o spełnieniu
warunków udziału w zapytaniu ofeftowym,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia Do uznania,
Że WYkonawca spełnia wymieniony warunek, Zamawiający wymaga by złożył
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu ofeńowym,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wYkonania zamówienia - Do uznania, ze Wykonawca spełnia wymieniony warunek,
Zamawiający Wymaga by złożył oświadczenie, o spełnieniu warunków udziału w zapytaniu
ofeftowym,

a) znajdĘą się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie
zamówienia - Do uznania, ze Wykonawca spełnia wymieniony warunek, Zamawiający
wymaga by złożył oświadczenie, o spełnieniu warunkow udziału
w zapytaniu ofertowym

5.2 Ocena sPełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły
spełnia/nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w ofercie wykonawcy.

5.3. DokumentY i oświadczenia, jakie są zobowiązani złożyć Wykonawcy wraz z oferźą:
1) oŚwiadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunkow udziału w zapytaniu ofeftowym, zgodnie
z załącznikiem nr 3 do zapytania ofeftowego,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gosPodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru tub ewidencji

[wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofeft],

3) formularz oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofeńowego,

4) formularz asoftymentowo-cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego.

6. Szczegółowe wymogi, jakie powinna spełniać ofeńa:
1) oferta musi byÓ sporządzona z zachowaniem formy pisemnejtub etektronicznej,

2) oferta Wraz z załącznikami musi być czytelna i podpisana przez osobę upoważnioną do
re p re ze n towa n i a Wy ko n awcy,

3) dokumenty składające się na ofeftę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

4) WYkonawca ponosiwszelkie koszty związane z przygotowaniem izłożeniem oferty"
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7. W załączeniu wzór umowy (jeżeli wymagana jest umowa na podstawie odrębnych przepisów
załączyĆ Wzór umowy; jeżeli nie punkt wykreślić): - załącznik nr 4 do zapytania ofeftowego,

SPosob przygotowania ofeńy: ofertę nalezy złożyc zgodnie ze wzorem załącznik nr 1 do zapytania
ofeńowego z Podaniem wymaganych kryteriów oraz załączyc wymagane dokumenty

wymienione w ust. 6,3 (określió informacje konieczne do oceny ofeń wg kryteriów

z punktu 5). Ofeftę należy sporządzió w języku polskim. Sporządzoną ofeńę zaadresować na adres
ZamawiĄącego oraz zamieścić nazwę i adres Wykonawcy/Usługodawcy, z adnotacją ,,Zapytanie
ofeńowe oznaczenie sprawy TZPiZl"-Zap.Ofer.-250//08/Dl13 do zamówienia na dostawę
materiałow biurowych.

Miejsce itermin złożenia ofert: ofertę należy złożyc do dnia 19 kwietnia 2O13r, do godz. 12:00
(w jeden z niżej wymienionych sposobów):

- Pisemnie na adres: SP ZOZ Wojewodzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transpońu
Sanitarnego w Płocku - Sekretariat ul. Gwardii Ludowej 5, 09-400 Płock

- osobiŚcie w sekretariacie Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godz. od 07:00 do 14:35

lub

- droqa elektroniczną: e-mail inwestycie@wspritsplock.p| *

Płock, dnia ,15 kwietnia 2013r,
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Kierownik Zamawiającego


