
Zalqczniknr 9
Do Regulaminu Udzielenia Zam6wieiPublicznych w SPZOZw tr-ukowie

(dot. Rozdz. III litDpkt2,la)

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zam6wienie publiczne prowadzonen podstawie nrt.4 pkt 8 ustawy Prawo zam6wief
publicznych (bez zastosowania przepis6w ustawy Pzp)

MATERIAT.Y ZUZYWALNE DO ANALIZATORAABL9O F'LEX PLUS

(p rze dmio t zamdwien ia)

(nr nadany postgpowaniu)

materialy bezplatne

(miejscowoit/data)

TWIE



1. ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Lukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3, 2l-400 tr-uk6w
Telefon: (25) 7 982603 faks: (25) 7 982603 ; e-mail : sor@spzozlukow,pl
Godziny urzgdowania od 07:30 do 15:00.
NIP: 825-1 7-11-7 19; Regon: 000306472

2. PRZEDMIOT ZAMoWIENIA

1.1 Przedmiotem zam6wieniajest: Materiaty zuiywalne do analizatora ABL90 FLEX PLUS

- kaseta sensorowa, SC ABL90 FLEX 300 test6w/30dni

- pakiet odcrynnikowy Solution packABL90 F'LEX

- tHb Calibration (4 amp)

- Thermal Paper, 8 rolls per unit

- Uszczelka wlotu

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Termin realizacji umowy 11 stycznia 2027 r. do 30 grudnia2022 r.

4. WYMAGAN.E DOKUMENTY (wybra6 stosownie do przedmiotu zam6wienia)

4.1 Aktualny odpis z wladciwego rejestru albo aktualne zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnoSci gospodarczej , jeLeli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub zgloszenia do
ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Powy2szy dokument musi byt wystawiony nie wczeiniej ni2 6
miesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

4.2 Inne ...OSwiadczenie wykonawcy o dopuszczeniu przedmiotu zam6wienia do obrotu

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF'ERT

5.1 Wykonawca moze z\oLyd tylko jedn4 ofeftg.

5.2 Oferta musi byi sponqdzonazzachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

5.3 Ofefta musi by6 podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4 Oferta musi byi sporz4dzona w jgryku polskim.

5.5 Ofertg naleiy umieScid w zamknigtym opakowaniu, uniemoiliwiaj4cym odczytanie jego zawartoSci
bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno by0 oznaczone nazw4 (firm4) i adresem
Wykonawcy or az zaad resowane :

SPZOZ w Lukowie

, ul. Rogalifiskiego 3,21-400 Lukriw

i opisane: ,,Oferta na dostawg MATERIALY ZU2TYWALNE DO ANALIZATORA ABL90
FLEX PLUS Nie otwiera6 przed dniem 16.12.2020 r,,9od2,10.30"

6. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT

6.1 Oferty winny byd zLohone w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy ulicy Rogaliriskiego 3,
w sekretariacie (budynek administracji), w terminie do 16.12.2020 r. do godziny 10.30

6 .2 Oferta otrzymana przez 7 amawiaj 4cego po terminie skladania ofeft zostanie niezwlocznie zwr6cona
Wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEf DOTYCZACYCH TRESCI ZAPYTANIA



Z WYKONAWCAMI

7.1 Wykonawca moze zwroci6 siQ do Zamawiaj4cego z proSbq o wyja$nienie treSci ZO.
Zamawiaj4cy niezwtocznie przeSle odpowiedzi do wszystkich zaproszonych Wykonawc6wlzamieici
odpowiedZ na zapytania na swoJeJ stronie rnternetoweJ:
www.spzoz.lukow.pl (w zakladce: ,,zam6wienia do progu stosowania ustawy")*.

*- odpowiednio w zale2no6ci czy postgpowanie bylo ogloszone czy ofefty wyslane

7,2 Zamawiaj4cy v,ryznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobg/y: Elhbieta Skwarek -
Pielggniarka Oddzialowa Szpitalnego Oddzialu Ratunkowego

7.3 O6wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oruz inne informacje mog4 byd przekazywane przez strony
za pomoc4 faksu lub e-maila.

8. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

8,1 Oferty zostan4 otwarte w siedzibie Zamawiajqcego przy ul. Rogaliriskiego 3, pok. Nr 23, w dniu
16.12.2020 r., o godzinie 11.00,

8.2 Otwarcie ofert jest jawne,

9, KRYTERIA WYBORU OF'ERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

9.1 Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

cena oferty brutto - 100%

1.1 Wszystkie obliczenia zostanq dokonane z dokladno6ci4 do dw6ch miejsc po przecinku.

10. UNIEWAZNIENIE POSTEPOWANIA

Zamawiaj1cy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:
t Zadnazofert nie bgdzie spelniai wymog6w okreSlonych w ZO,
r cena najkorzystniejszej oferly przekroczy wartoS6, jak4 zamawiajqcy mohe przeznaczy| na
fi nansowanie zam6wienia.
Zamawiaj4cy zastrzega sobie mozliwoSd uniewa2nienia postgpowaniabez podania Wzyczyny.
11. UDZIELANIE ZAM6WIENIA

1 L I Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim
wymaganiom okreSlonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkoruystniejsz4 z punktu widzenia
prryjgtych kryteri6w.

ll.2 Wz6r umowy stanowi Zal4cznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

12.1, Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawca iprzedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznik Nr 1 do formularza oferty).

12.2, Przy sporz?dzaniu oferfy Wykonawca uwzglgdnia ws4rstkie wymogi, o kt6rych mowa w niniejszym
ZO i ujmuje wszelkie koszty zwi1zane z wykonywaniem przedmiotu zam6wienia, niezbgdne dla
prawidlowego i pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.


