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ZAPROSZENIE l)o SKŁADANIA l'lłoPoZYC.II CENoWEJ
na DOSTAWĘ APARATU DO ZNlECZULANIA

DLA POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLT]ŚNICY
Postepo\.vanic nic podlcga ustarvie z dnia Il września 20l9 r, Prawo zamówień publicznych
(Dz.IJ z20I9 r. poz..20ll9 ze zl.). - rvartość zanlówienia nic przcktacza wyrażonej w złotych kwoĘ 130.000 zł.

ZAMAWIAJĄCY:
Porviatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy ul. Arnii Krajowej l 56-400 Oleśnica
tę|. 71 77 67 4ż1 , fax.'71 77 67 307 REGON: 932966540, NlP: 91 1 1847075
Adres pocży elektroni.cznej plzetargiaa]pz§9_b§,!j!_ąJ'

PRZEDMIOT ZAMOrWIENIA:
Przedmiotem zamówienia .|est dostarł,a APARATU DO ZNIECZULENIA DLA
POWIATOWEGO ZESPOŁU SZPITALI W OLESNICY, który został opisar-ry w fotmularzu
techniczno-rrżytkowym. Zamaił,iający określ ł dostawę aparatu na rł,arunkach jak w projekcie
umorły - treść w załączniku,
WYKAZ WYMAGANYCIi DOKUMENTOW OD WYKONAWCY:

1) Wypehriorry druk fonnularza techniczno-uĄtkowy od dostawcy.
2) Aktualny wpis do właściwego rejestru, Lrprarł,niającego Wykonawcę do występowania

w obrocic prawnym (potwierdzony za zgodnośó z oryginałetn przez Wykonawcę).
3) Oświadczenie dostarł,cy potwierdzają;e właśoiwości oierowanego aparatu.

INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCDGOZ
WYKONAWCAMI:
Wykonawca może zwróció się do Zamawiająccgo z zapytaniem dclt. treści zapytania
ofcńowego mailem na adres: plzelalgi(rfp4ssl_q§]]i!ął1 - najpóźniej 3 dni przed upływem
termir-ru składania ofert,
MIEJSCE l TERMIN Zł,DŻ]['NI A PlłoPoZYC,, I CENOWEJ:
Propozycje cenowe należy złożryó w terminie do 21 . 1 0.2021r. do godziny 14.00 drogą
nrailową na adres: plzetargi(!r,]pzsolcsnica.pl z dopiskicm w tytule n-raila "Olerta rra dostawę

aparatu do znieczulania dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśrricy".
TEIWIN ZWIĄZANIA OI'ERTĄ:
Wykonawca jest związany ofcńą przez okres 30 dni od tenninu składania ofert,
KIłYTERIUN{:
Przy wyborze Wykonarł,cy Zamawiający będzie kierował się najniższą cerrą ofęrty.
Cena ol'erty winna obcitnowaó wszystkie koszty niezbędne do wykonania przeclmiotu
zanówienia w zakresię objętynr niniejszą specyfikacją.
Wykonawca określi ccny j cdnostkowe każdego przędtniotu zamówicnia, tzn. cenę j ednostkową
(netto), podatku VAT , cenę jedrrostkową brutto oraz wafiość netto i brutto .

Łena Ćitirty winna byó wyriŹona w postdci liczby i słownie w złotych polskich.

INFORMACJE O WYBORZE NAJKORZYSTNII!,JSZEJ OFR,RTY CENOWEJ:
Zarnawiający zanlieści na stronie internctowe.j inforniację o rozstrzygnięciu postępowania.
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Zamawiaj ący zaśtr 7,ęga sobie prawo :

l -zmiany treści zapytania ofertowego
2-rrnięważnicnia postepowania na każdym etapie, także po wyborze oferty najkorzystniej szej,
a przed zawarciem umowy.
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