Zalącznik nr 8

Do Regulaminu Udzielenia Zamówień Publiczrrych w SPZOZ w Łukowie
(dot. Rozdz. III lit D pkt2.1a)

ZAPYTANIE OFERTOWE
o z8mówi€nie

publiczne prowadzone w związku z art.2 ust.

1

pkt

l

ustawy prawo zamówień publicznych

Dostawa poleasingowa zestawów komputerowych (ó0 szt.)
(p rzed mio

l zamÓw ienla)

SI/5/2021
(n

ł nadany

po stęp ow

an

iu)

Dyrektora)
materiały bezpłatne

(mie jscowość/data)

1. ZAMAWIAJACY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Łukowie
Adres: ul. Rogalińskiego 3,21_400 Łuków
Telefon: (25) 7982603 faks: (ż5) 7982603; e_mail: t.buziak@spzoz.lukow.pl
Godziny urzędowania od 08:30 do l4:00.
Konto bankowe: 64 1240 2698 l1ll00003363 1888
NIP: 825-1 7-1 1-719; Regon: 000306472

2. PRZEDMIOTZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa Doleasingołrrych zestawów komnuterołYch (60 szt.)
Szczegółowe wymagania wg Formularza asort}.mentowego, załącmika nr 3 do Zap)tania OfertoweBo.

3.

TERMIN R_ELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Termin realizacji umowy 21 od da§l zawarcia umowy.

4. WYMAGANE DOKUMENTY
1.1.

(rrvbrać stosownie do przedmiotu zamówienia)

Aktualnv odpis z właściwegoreiestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do
ewidencii działalnościgosnodarczei. ieżeli odrebne przepisv \łymagaia woisu do
reiestru lub zgłoszenia do ewidencii dzialalności gosoodarczei. paryyazy dołarźezlźrł§i
bvć wvslawionv nie wcześnieiniż 6 miesiecv orzed unhwem terminu skladania ofert.

1.2. foldery. opisv techniczne. oświadczenie producenta lub kartv katalogowe nroduktów
nozwalaiace zamawiaiacemu na stwierdzenie soelniania łrrymaganvch parametrów.

5. oPIs sPosoBU PRzYGoTowANIA oFf,RT
5.1 Wykonawca

m

oże złożyćtylko jedną ofertę.

5.2

Oferta musi być sporząd,zona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewżności.

5.3

Oferta musi być podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4

Oferta musi byó sporządzona wjęzyku polskim.

5.5 Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego

zawańości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą
(finną) i adresem Wykonawcy oraz zaadre§owane:

SPZOZ

w

Łukowie

Rogalińskiego 3, 2I-400 Łuków
i opisane: ,,Ofeńa na dostawę poleasingorrych zestawów komputerowych na potrzeby
SPZOZ w Łukowie, Nie otwierać przed dniern 0ż.04.202l r., godz. 10:00''
uI.

6.

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
6.1 Oferty winny być złożonew siedzibie SPZOZ w Łukowie przy ulicy Rogalińskiego 3,
w sekretariacie (budynek administracji), w terminie do 02.04.2021 r. do godziny 10:00

6.ż Oferta otrżymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezlvłocznie
zwrócona Wykonawcy.

7.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z prośbąo wyjaśnienie treściZO.
Zamawiający niezwłocznie prześleodpowiedzi do wszystkich zaproszonych
Wykonawców/zamieści odpowiedź na zapytania na swojej stronie internetowej:

www.spzoz,lukow,pl (w zakładce:,,zamówienia do l30000")

7.2 Zamawiający wznaczA do kontaktowania się z Wykonawcami nw. osobę/y: Buziak Tomasz,
t.buziak@spzoz.lukow,pl , tel. ż5 798 0409
7.3 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez
strony za pomocą faksu lub e-maila.
8.

MIEJSCE

I

TERMIN OTWARCIA OFERT

8, l Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego przy ul. PaĘzantów
Nocna), pok. Nr l 8, w dniu 02.04.202l r., o godzinie l0: l 5.

l0

(Pomoc

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

9. KRYTERIA \ilYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
1.1. Ocena ofert będzie dokonana w oparciu o następujące kryteria:

oferł brutto - l00 %
,,cena ofeĄ brutto" ocena ofert

cena
W kryterium

zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:

najniższa cena oferĘ/ brutto

liczba punktów oferty ocenianej

=

cena oferty ocenianej

brutlo x

100

1.2.Wszystkie obliczenia zostaną dokonane z dokładnościądo dwóch miejsc po przecinku.
10,

UNIEWAżNIENIE PosTEPowANIA
Zamawiający unieważni postępowanie w przypadku gdy:
żdna z ofert nie będzie spełniać wymogów określonych w ZO,
cena najkorzystniejszej ofeńy przekroczy wartość,jaką zamawiający może przeznaczyć na
fi nansowanie zamówienia.
Zamawiający zastrzega sobie możliwośćunieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

!
.

11.

UDZIELANIE ZAMÓ\ilIENIA

l 1.1 Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego ofeńa odpowiada wszystkim
wymaganiom określonym w niniejszym ZO i stanowi ofeńę najkorzystniejsą z punktu widzenia
przyjętych kryteriów.
l 1.2 Wzór umowy stanowi
12.

Zalącznik nr 2 do Zapyłania ofeńowego.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

l2.1.

cena oferty zostanie wyliczona przez wykonawcę i przedstawiona w formularzu specyfikacji
cenowej (Zalącznik Nr 1 do formularza oferĘ).

12,2. Przy sporządzaniu oferty Wykonawca uwzględnia wszystkie wymogi, o których

i

z

mowa

w niniejszym ZO
ujmuje wszelkie kosżry związane
wykonlłvaniem przedmiotu
zamówienia, niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia.

$^

