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ZAPYTANIE OFERTOWE
w zakresie

Dostawy odzie2y medycznej
Postqpowanie nie podlega w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013
r. Nr 0, poz 907,984, 1047 i 1473 z poln. zm.).- warToSc zamowienia nie przekracza wyra2onej w zlotych
kwoty 30.000 euro (aft.4 pkt 8 ustawy).

1. Zamawiaiacv
Zespol Opieki Zdrowotnej w Olawie,
ul. K. Baczyhskiego 1, 55-200 Olawa
tel. 711301 13-11, fax 711301-13-12,
sekretariat@zozolawa.wroc. pl,
www.zozolawa.wroc.pl
NIP: 912-165-06-58,
REGON: 000306816

2.

rzedmiot zam 6wien ia
Przedmiotem zamowienia jest dostawa roboczej odzie2y medycznej dla pracownikow Szpitala zgodnie
z opisem przedmiotu zamowienia zalqczniku nr 2

P

3. Termin i mieisce wvkonanla zam6wienia

Umowa zostanie zawarla na okres 3 miesigcy
Miejsce wykonania zamowienia
Baczyriskiego 1, 55-200 Olawa.

-

siedziba Zamawiajqcego: Zespol Opieki Zdrowotnej

w Olawie, ul.

4. Krvterium i spos6b ocenv ofert

1

Zamawia)qcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty bgdzie siq kierowat nastgpujqcymi kryteriami oceny ofeft:

Cena

-

JakoSc

60%

-

40%

Zasady punktacii:
1) Cena

C= cena oferty z najnizszq cenq / cena oferty badanej x 60

2)Jako56-w(ym:
a)wykonanie iwykonczenie wewnqtrzne overlockowe podwojne - 10 pkt
b) ponadto w ramach kryterium jakoSci ocena bgdzie przeprowadzanana podstawie zalqczonych probek - gotowych
ubrah w celu wykonania procesu prania przezfimg Swiadczqcq ustugi prania u zamawiajqcego. WypranaodzieZ
oceniana bgdzie pod katem:
- tnualoS1 koloru po praniu 1Opkt
- kurczliwoSc po praniu 10pkt
L)yrektor - +48 (71) 301-13-13
Z-ca d1'rektora - +48 (71) 301-13-14

KsrcgowoSc - +48 (7 I ) l0 I Kadt1, - +218(71 ) l0l- l-.1-25

ll-19

Pielegniarkanaczelna-+48(71)301-13-91 Place-+48(71)-l0l-13-16
Ce

ntrala - +18 (7 |) 30I-13-00

Organrz,ac.luil.arzqdzanie-+4U(71)-l0l-13-15

Zaurowienia Publiczne - +48 (7l) 3 l3-26-38
l.aopatrzenic - +48 (7 I ) 301 -13- | 7
llozliczerrra i Statvstyka - +48 (71) 301-13-28

i)zial lnfbrnratyki -+48(?l)l0l-13-96

#
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Zesp6t Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul,K.K.Baczyfiskiego
55-200 Olawa
REGON: 000306816

912-16-50-658

fax,: +48 (71)
brak odbarutien koloru 10Pkt

tel.: +48 (71)

-

301-13-11

1
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zozolawa@zozolawa'wroc.pl

punktow, kt6re
Suma punkt6w uzyskanych w kryterium cena i jako6c bgdzie stanowila calkowitq ilo56
uzyska oferta.
Jako najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana oferta z naiwy2szq iloSciq punkt6w.

?trIil9,:':"J,=,Yt?i:#i:[1i::,l:Ti,[i'J:trL:i,";;Jtff '"'*
zamowienia.
b) ceng nale2y podac z dokladnoSciq do dwoch miejsc po przecinku.
c) cena oferty musi byc wyra2ona w zlotych polskich (PLN)
d) podana cena obowiqzuie przez caly okres objqty umowE.

,,Oferta na dostawq
zozlDzP120106/19
w siedzibie Zespolu Opieki Zdrowotnej, 55-2OO Olawa, ul. Baczynskiego 1, pok. nr 5, w terminie do dnia
07.06.2019 r. do qodz. 10.00.

Oferta powinna zawiera6:
crvtenre wvpernonv tormularz ofertowy (zalqcznik nr 1), podpisany przez osobq uprawnionq do

. b)

'

c)'
d)

reprezentowania wYkonawcY,
czytelnie wypelniony formularz opisu przedmiotu zam6wienia zalqcznik nr 2, podpisany przez
osobq uprawnionq do reprezentowania wykonawcy,

aktualny odpis z wla3ciwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacii o dzialalno5ci
gospod arczej,jezeli odrgbne przeprsy wymagajq wptsu do rejestru lub ewidencji, lub inny wla6ciwy dla
oferenta - wyslawione nie wcze6niej niz 6 m-cy przed uplywem terminu skladania ofert,
pelnomocnictwo do podpisania ofefty (ezeli wymagane)
pr6bki odzie1y medycznej 2 wzory odzie2y damskiej w rozmiarze 44 i dwa wzory odzie2y mqskiej w
rozmtarze 48 w dowolnym kolorze (nie biale), celem dokonania oceny ofert w kryterium jako6c (probki

"i
-al nie podlegajq zwrotowi),
f) na potwierdzenie parametrow materialu.
. karta technologiczna tkaniny
.

certyfikat jako6ci Oeko-Tex Standard 100 na matertal, napy i nici

Otwarcie oferl nastqpi w dniu 07.06.2019 r. o godz. '10.10.
Oferty, ktore wplynq po tym terminie nie bqdq brane pod uwagg.
Sposob przvqotowania ofertv:

o W
.
.

ofercie n1le2y podac lqcznq cenQ netto

i

brutto za wykonanie przedmiotu zamowienia

uwzglqdnieniem ww. opisanych elementow skladowych ceny
OfertQ nale2y {ostarczyc osobi6cie lub za poSre$nictwem poczty do siedziby Zamawiajqcego
zamkniqtej kopercie. Na kopercie nalezy wpisac nazwQ postgpowania oraz znak sprawy.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwiqzane z przygotowaniem i zlozeniem ofedy

Dyrektor - +48 (7 I ) 30 I -13-l 3
Z--ca dyrektora - +48 (7 l) 301-13-14

KsiggowoSc - +48 (7 | ) 301-13-19
Kadry - +48(71 ) l0 l- l3-25

Pielggniarka naczelna - +48 (71) 301-13-91
Centrala - +48 (71) 301 -13-00

Place - +48 (7 | ) 301-13-16
Organizac.ja i'1.arz.'4dzanie - +48

(7|) 30|-|3-I-5

Zamowienia Publiczne - +48 (71) 313-26-38
Zaopatrzenie - +48 (71) 301-13-17
Rozliczenia i Statystyka - +48 (71) 301-13-28
Dz-ial Intbrnratyl(i - +48 (71) 301-13-96

Zesp6l Opieki Zdrowotnej w Olawie
ul. K, K. Baczyriskiego
55-200 Olawa
REGON: 000306816

1

912-16-50-658

301-13-11 fax': +48 (71) 301-13-12 www,zozolawa.wroc.pl zozolawa@zozolawa.wroc.pl
Wykonawca moze zlo2yc tylko jednq ofertq, na zalqczonym Formularzu oferty stanowiq cym Zalqcznik nr
1 do zapytania ofertowego, wraz z wymaganymi zalqcznikami. Ofertq sklada sig pod rygorem niewaznosci
w formie pisemnej.

tel': +48 (71)

'

lnformacja o wybranej przezZamawiajqcego ofercie zostanie zamieszczona na stronie internetowel
www.zozolawa.wroc.pl a uczestnicy postgpowania zostanq poinformowani o rozstrzygnigciu postQpowanta
faxem lub e-mail.
7. Termin realizacii zam6wienia: 90 dni od dnia podpisanra umowy
8. Osoba do kontaktu
Anna Ciemcioch - Inspektor BHP - tel. 795523499
bhp@zozolawa.wroc.pl

9.

Informacie dodatkowe
toku badania i oceny ofert. Zamawiaiqcy moze 2qdac od wykonawcow wyja6nieri dotyczqcych treSci

r !{

zlozonych ofert

o \,{ przypadku, gdy w wyznaczonym
.
,'
e
'

terminie nie wptynie 2adna wa2na oferta, Zamawiajqcy uniewazni
prowaozonE procedurQ
Zamawiaiqcy zaslrzega sobie prawo do uniewaznienia postqpowania w sytuacji gdy cena
nalkorzystniejszej oferty przewy2sza kwotq, klorq Zamawiajqcy zamierza pzeznaczyc na sfinansowante
zamowienia.
Zamawiajqcy powiadomi wszystkich wykonawcow, ktorzy zlolq oferly o wynikach postqpowania.
Z wykonawcE, ktorego oferta zostala uznana za najkorzystniejszq zostanie podpisana umowa.
Zamawiajqcy dopuszcza udzial podwykonawcow w wykonywaniu zamowienia, za czvnnoSci ktorvch
Wykonawca ponosi pelnq odpowiedzialnoSc
Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie ofert czqsciowych na wybrane zadania. Wykonawca moze zlo2yc ofertq
na jedno lub wiqcej zadan. Zamawiajqcy nie dopuszcza mozliwosci skladania ofert na dowolne wvbrane
pozycje w zadaniach.
Zamawiaiqcy dopuszcza skladanie oferty wspolnej pod warunkiem, ze przynajmniej jeden z podmiotow
wyKa2e spelnienie warunkow udzialu w postgpowaniu w zakresie wiedzy i doSwiadczenia. Wykonawcy,
ktorzy wspolnie ubiegajq sig o udzielenie zamowienia ustanawiajq pelnomocnika do reprezentowania ich w
postqpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego.
Zlo2enie oferty oznacza akceptacjq wzoru umowy, ktory stanowi Zalqcznik nr 3 do niniejszego Zapytania
Ofertowego.
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Dyrcktor - r48 (71) 30i-13-13
Z-oa dyrektora - +48 (71) l0l-13-14
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