
Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Znak sprawy: DAT/TG/G/1/2021                                              
                                                                                                                    Bytom, 18 marzec. 2021r

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
(postępowanie wyłączone ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w zw. z art. 4 pkt.8
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.)

Zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu.

1. ZAMAWIAJĄCY

     Szpital Specjalistyczny Nr 2
     ul. Stefana Batorego 15      
     41- 902 Bytom;

2. PRZEDMIOT I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

      2.1. Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostawa odzieży roboczej dla pracowników
             Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu w ilości wg. ZAŁĄCZNIKA Nr 1;

      2.2. Opis przedmiotu zamówienia ( ZAŁĄCZNIK Nr 1);

3. TERMIN WYKONANIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

     24 miesięce od dnia podpisania umowy, jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie realizację 
     zakupu w częściach z równoczesną wymianą rozmiarów odzieży.

4. WYMAGANIA ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMÓWIENIA

    4.1. Z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta pisemna umowa;
    4.2. Cena zamieszczona w ofercie powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem 
            usługi ( wraz z transportem). 
   4.3. Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo – ofertowy –wg załączonego 
           wzoru formularza ofertowego (ZAŁĄCZNIK Nr 2).
   4.4. Zapłata za wykonanie usługi nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy   
          wskazany w fakturze, w terminie 30 dni od daty dostarczenia poszczególnych partii wg 
           zamówienia.
   4.5. Wykonawca udziela na dostarczony wyrób minimum 24 miesięcznej gwarancji.
   4.6. Kryterium, którym Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty jest cena.
   4.7 Zamawiający przed podpisaniem umowy zastrzega sobie prawo, do oceny i przetestowania  
         wyrobu - pod względem wizualnym i funkcjonalnym kupowanego towaru w zakresie odzieży.
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   4.8  Do oferty należy dołączyć ( po 1 komplecie i 1 sztuce) oferowanej odzieży do
testowania.

5. WYMAGANIA ORAZ MIEJSCE SKŁADANIA OFERTY

    Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. do godz.: 13:00
    w zamkniętej kopercie w Kancelarii, pok. nr 2 w bloku nr 2, Szpitala Specjalistycznego nr 2,
    lub przesłania listem na adres: Szpital Specjalistyczny nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 
    41-902 Bytom w terminie jw.  
   
    Koperta powinna zawierać:

 Wypełniony formularz ofertowy.

 Koperta powinna być oznakowana w następujący sposób:

Oferta w trybie zapytania ofertowego na: Zakup i dostawę odzieży roboczej dla pracowników
Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu - znak sprawy: DAT/TG/G/1/2021.

W załączeniu Zamawiający przekazuje:

 Formularz ofertowy; 
 Opis przedmiotu zamówienia;
 Wzór umowy.

6. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH

6.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, 
       którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
6.2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia.
6.3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy,  
       Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez   
        przeprowadzania ich ponownej oceny.

   6.4. Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcą środki ochrony prawnej   
         określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.
   6.5. Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych 
          Uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania 
          przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Osoba do kontaktu: 
Koordynator Pralni – Izabela Pitsz   
  32 /78 61 456
adres e-mail: iza.pitsz@op.pl

                                                                                                …………………………….
                                                                                               (podpis Dyrektora Szpitala)
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