ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
WĄGROWIEC
62-100 Wągrowiec ul. Kościuszki 74
TEL: (067) 26-85-078, 26-81-594; FAX: (067) 26-85-077
Konto: PKO BP S.A. O/WĄGROWIEC numer: 79-10203903-1174400451
NIP:

766-10-15-232 internet: http://www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Zamówienia Publiczne: TEL/FAX: (067)26-81-527; e-mail: zampub@zozw.internetdsl.pl

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

- ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO -

Przedmiot zamówienia

Zakup odzieży ochronnej letniej – Ratownictwo medyczne

Termin składania ofert

23.06.2015 r. godz. 12.00

Klasyfikacja CPV

18.11.10.00: Odzież medyczna

Części zamówienia

nie

Tryb postępowania

Zapytanie ofertowe

Wartość zamówienia

Poniżej 30.000 euro

Publikacja

www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Podstawa

Art. 4 ust. 8 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 907 ze zmianami)

Numer sprawy

ZOZ/ZP/ZO/03/6/2015

Kontakt

Krzysztof Woźniak (tel/fax 067-2681527); zampub@zozw.internetdsl.pl lub
k.wozniak@zozw.internetdsl.pl
Część I: Instrukcja dla Wykonawców
Zawartość
Część II: Formularz oferty

Data opracowania

19.06.2015 r.

Aktualizacja (Rozdział II)

22.06.2015 godz. 08.00

CZĘŚĆ I - INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW
ROZDZIAŁ I: INFORMACJE OGÓLNE
1.

Zamawiający:
Zespół Opieki Zdrowotnej
ul. Kościuszki 74
62-100 Wągrowiec
NIP: 766-10-15-232
REGON: 000306638
KRS: 0000053924
Email: szpital@wagrowiec.pl
WWW: www.zozwagrowiec.internetdsl.pl

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartości poniżej 30 000 euro na podstawie Art. 4
ust. 8 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami)
3.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania
przyczyny.
4.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty jeżeli jej treść nie odpowiada wymogom określonym w
zaproszeniu do składania ofert
5.
W związku z sytuacją określoną w pkt. 3-4 Wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze
6.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany opisu przedmiotu zamówienia przed terminem składania ofert
7.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji szczegółowych warunków realizacji umowy z najlepszymi
oferentami
8.
Niniejsze zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zespołu Opieki Zdrowotnej do zawarcia umowy lub złożenia
zamówienia.
9.
Postępowanie prowadzi się w języku polskim
10. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2.

ROZDZIAŁ II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1.

2.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup odzieży ochronnej letniej dla kierowców i ratowników przedmedycznych na
podstawie wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu
Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa
medycznego
Dane techniczne:
a) Fason wg oferty handlowej – ubranie letnie (komplet: bluza + spodnie). Razem 8 kompletów
b) Kolorystyka: fluorescencyjny czerwony
c) Oznakowanie:
- tył pleców naszywka (duży napis: Ratownictwo Medyczne, tło odblaskowe);
- przód pleców naszywka (mały napis: Ratownictwo Medyczne, tło odblaskowe);
- na dwóch rękawach naszywka (Eskulap okrągły, tło odblaskowe)
d) Rozmiar odzieży: zgodnie z podanym wykazem – załącznik nr 3

ROZDZIAŁ III: OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.

2.

O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki, dotyczące:
a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
b) posiadania wiedzy i doświadczenia
c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówieni
d) sytuacji ekonomicznej i finansowej
O udzielenie zamówienia nie mogą się ubiegać podmioty którzy zalegają z płatnościami na rzecz Urzędu
Skarbowego lub zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne na rzecz właściwego
oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

ROZDZIAŁ III: DOKUMENTY / OŚWIADCZENIA WYMAGANE W OFERCIE
1.
2.
3.

Formularz oferty – załącznik nr 1 (skan lub kserokopię)
Zaoferowany produkt w formie graficznej – folder, ulotka
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i nie podleganiu
wykluczeniu z postępowania – załącznik nr 2 (skan lub kserokopię)

ROZDZIAŁ IV: SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

1.
2.
3.

Ofertę prosimy przygotować na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Oferta
cenowa może być również przygotowana wg własnego wzoru jeżeli przewiduje szczególne warunki, tj. rabaty,
upusty, itp.
Oferta winna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub czytelnie nieścieralnym
atramentem.
Oferty można składać:
a) elektronicznie w postaci zeskanowanej oferty oryginalnej pocztą elektroniczną na poniższy adres:
zampub@zozw.internetdsl.pl
Lub
b) w wersji papierowej na adres Zamawiającego wskazany w Rozdział I pkt. 1.
W terminie: do dnia 23.06.2015 r. godz. 12.00

4.

Ofertę prosimy oznaczyć następująco:
a) Elektronicznie - w tytule wiadomości wpisać: ZO/03/6/2015
b) Papierowo – na kopercie: Oferta – odzież ochronna

5.
6.
7.
8.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
Złożone w ramach oferty materiały i dokumenty nie podlegają zwrotowi.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych
ofert.
9. Zamawiający informuje że oferty składane w postępowaniu są jawne od chwili jej otwarcia, z wyjątkiem informacji
stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli
Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane.
10. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z poźn. zm.) rozumie się nie ujawnione do wiadomości
publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające
wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.
Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących nazwy firmy, adresu, ceny, terminu wykonania, warunków
płatności.
11. Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny one być umieszczone w osobnej
wewnętrznej kopercie zatytułowanej jak w punkcie 4 z dodaniem słów „Materiały poufne”, lub spięte (zszyte)
oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty
ROZDZIAŁ V: SPOSÓB OBLICZENIA CENY OFERTY, OCENA OFERT
1.
2.
3.
4.

Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) na podstawie opisu przedmiotu
zamówienia (Rozdział II)
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.06.2015 r. po godz. 12.00
Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich PLN dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezależnie od
wchodzących w jej skład elementów
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyboru oferty przedstawiającą najkorzystniejszy bilans ceny oraz innych
kryteriów odpowiadających uzasadnionym potrzebom Zamawiającego biorąc pod uwagę wysokość środków
finansowych przeznaczonych na ten cel.

ROZDZIAŁ VI: OSOBA DO KONTAKTU
Krzysztof Woźniak – Spec. ds. Zamówień Publicznych, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 do 14.00; tel/fax (067)2681527 (email: zampub@zozw.internetdsl.pl; k.wozniak@zozw.internetdsl.pl);

CZĘŚĆ II - FORMULARZ OFERTY: ZAŁĄCZNIK NR 1
.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
FORMULARZ OFERTOWY

Nazwa Firmy
(przedsiębiorcy)

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko:
Osoba upoważniona do
kontaktów z Zamawiającym
dot. zamówienia:

telefon/fax:
e-mail:
Miejscowość:

Oferta sporządzona
Data:
Oferuję zrealizowanie przedmiotu zamówienia określonego w Rozdział II, za kwotę ogółem:
1

Cena ogółem netto
za 8 kpl.

2

VAT w % oraz
kwota

3

Cena ogółem brutto
za 8 kpl.
Wpisać
odpowiednio:
TAK lub NIE

Warunek / Oświadczenie / Dokument

l.p.

1

oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego
zastrzeżeń

2

spełniam wszelkie niezbędne warunki określone w Rozdział III pozwalające ubiegać się o
zamówienie i nie znajduje się w sytuacji wykluczającej z uczestnictwa w postępowaniu

3

uważamy się za związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania
ofert.

Do powyższej oferty załączam:
1

oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu i
nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

2

………………………………….
Podpis Wykonawcy

ZAŁĄCZNIK NR 2

.......................................................
Pieczęć Wykonawcy
Oświadczenie w sprawie spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Firmy

Zarejestrowana siedziba,
adres
Imię i nazwisko osoby
uprawnionej do składania
oświadczeń woli
reprezentując firmę, której nazwa jest wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w
odpowiednich dokumentach oświadczam, że:
1.
2.
3.

4.

posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają
obowiązek ich posiadania
posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie
dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawiamy pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania
zamówienia;
znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

Ponadto, nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
______________________________________________________________________________________
Pouczenie:
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców,
którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego
wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie
zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko
środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o
udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo
przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne
przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub
przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego
spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w
związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę
zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi
gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za
przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za
przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom
osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,
przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści

majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku
mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
7.
osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo
popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób
wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a
także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu
popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego
8.
podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o
odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
9.
wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9
lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od
dnia uprawomocnienia sie wyroku
10. wykonawców będących spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna lub
osoba prawna, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego
członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku.
Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1.
2.
3.
4.
5.

wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w
celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba ze udział tych
Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji
nie wnieśli wadium (jeżeli przewidziano w ogłoszeniu oraz SIWZ złożenie wadium) do upływu terminu składania
ofert, na przedłużony okres związania ofertą albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą
złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania
nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu
należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z pózn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w
tym samym postępowaniu, chyba ze wykażą, ze istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadza do zachwiania
uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Tabela rozmiarów (w cm) odzieży letniej (spodnie, bluza)

L.p. (kpl)

Rozmiar

Wzrost

Obwód klatki
piersiowej

Długość
rękawa

Długość
nogawki

Obwód pasa

Obwód
bioder

1

XL1

170

110

60

95

106

112

2

XL2

182

117

64

105

106

106

3

XL1

176

110

53

100

105

106

4

M2

173

118

56

99

105

103

5

XL2

182

104

67

105

107

108

6

M1

175

104

61

100

84

95

7

L1

175

105

70

100

98

101

8

XXXL1

173

123

60

95

123

133

