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Zal1cLnik'ir 9

Do Regularninu Udzielenia Zatnowieh Publicznych w SPZaZ w i-ukowie
(dot. Rozdz. III litDpkt2. l a)

ZAPYTANIE OFERTOWE

o zam6rrienie purbliczne pron,adzone na podstarvie art.4 pkt 8 ustarvy Pran'o zam6u'iefi puiiit.v:ity.h (ti.li
zastosowania przepis6rv ustarvy Pzp)

DOSTAWA MATERIAT-,OW SZEWNYCH

DO SPZOZ W I,UKOWIE
( p t': a tl nr i o I zct nt titt i e n i t,,

t/202r/AS
(n r n o cl a n' posI gpotla tt iu )

(Dyrektor lub

{

Dyrektora)

rnaterialy bezplatne

Lukix,, 27.04.2021

I tlt it.i.tt rttro.it', 'tlttltt t
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I:
1. ZAMAWIAJACY
Sam odzie [riy., Pu 

Q 
I iczny Zaklad Op ieki Zdrowotnei w Lu kow i e

Adles: ul. Rogalirisl<iego 3, 2l-400 Luk6w
Telefbn : .251798,5 8- 1 4 faks : 25 -7 98-58-14; e-mai l : apteka@spzoz. l u kow.pl
Codzirry"ullgdqWania od 07:30 do l5:00,
N IP: 825,J V,-,11-,7 | 91 Regon: 000306472
r '., .I i:

'. .. i'
2. PRZEDMIO'T ZAI\4OWIENIA

Przedmiotetn zarnciwien ia s4:ta Pakiei Ia (nici rvchlanialrre syntetyczne)
P Pakiet lb (rrici wchlanialne syntetyczrle)
F Pakiet tl (nici wchtanialne syntetyczne)
F Pakiet lll (nici wchlanialne syntetyczne)
) Pakiet IV (nici wchlanialne syntetyczne)
F Pakiet V (nici niewchlanialne syntetyczne)

,i i ,i, ;-!akig! VI (nici niewchlanialne syntetyczne)

r,):.Pakie,t,Vll (nici niewchlanialne syntetyczne)
) Pakiet Vlll (material szewny specjalny)

J ]n'i'.i hi:i,li+Figt IXa (siatki chirLrrgiczne)

.i. r {i ,Rakiet IXb (siatki chirurgiczrre)

. ir,,$4kigt X (worki laparoskopowe)

, a, PakiEt Xl (klipsy i klisownice)
i Pakiet XII (rnaterial hernostatyczrry)
i Pakiet XllI (staplery jedttorazorve)
i Pakiet XIV (nici laparoskoporve)

- Pakiet XV (lejce naczyniowe)
i P4kiet XVI (rnateria.l szewny spec.jalny)

3. T4tdMrN RELTZAC.II PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
'fernrin 

tealizacii umowy od 01.06.2021 do 01.06.2022
rr_ li r i:. J

4. R,XMttCaNE DOKUMENTY (wybra6 stosownie do przedmiotu zam6rvienia)

i!,J ,$ktpalny odpis z wla3ciwego rejestru albo aktualn e zaiwiadczenie o wpisie do ewidencji
r d;ziqlplnpdci gospodarczej,le2eli odrgbne przepisy wyrnagajE wpisLr do rejestru lub zgloszenia

1 do qy,idgncji dzialalno(ci gospodarczej. Powy2sz1, ioL,.rtettt urusi byc wystawionl'nie

i wczeSniej niz 6 miesigcy przed uplyrvem terminu skladania ofeft.
4._2 Dokurnent dopuszczaj4cy do obrotu istoso,uvania (zgoduie z ustaw4 o rvyrobach rnedyczrrvch)

-,deklaracja zgodnoSci z wymagarriami zasaclniczyrni pozwala.j4caZantawia.i4ceruLt na

stu,ierdzenie spetniania wyr.naganych pat'anretrorr'.

4.3 fqldel'y,,gpisy techniczne. o3u,iadczerrie prodrrcenta lub karty katalogor.ve prodLrkt6rv

pozwalaj4ce Zamawiaj4centu lta stwierdzenie spelniania wvn.lagaltych parartrett'olv.

4.4 Probki rnateria16w niezbgdne clo oceny jako(ciowe.l rv iloSci tt'ytriettionej w:,,Zal4cznik nr I
do lbrnrulanza oferty"

5. OPIS SPOSONTU PITZYGOTOWANIA OFBRT
5.1 Wykonawca rroze zloZyc tylko jedn4 ofertg.
5.2 Wl,ksnswca rnoze zlo2yt ofertg na wybranv pakiet

' 5.3 Oferta rnusi by6 sporz4dzona z zachowartienr fonny pisertrnej pod t'ygorem ltiewa2no6ci.

5.4 Of-erta rnusi by6 podpisana przez rprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5.5 Oferta rnusi byd sporz4dzona w jgzykLr polskin.
5.6 Ofertg wraz z pr6bkami naleZy umie6cid rv zamknigtym opakorvaniu, uniemoiliwiaj4cym

odczytanie jego zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byi
oznaczone nazlvA (firm4) i adresenr Wykonawcy oraz zaadreson'ane:

APTEKA SZPITA LNA S PZOZ w, N'itkow ie
ut. Rogulitiskiego 3, budynek 4,21-400 Lukdw

i opisane: ,,Oferta i pr6bki na tlostawg MA'IERIALOW SZEWNYCH
Nie otrvierad przetl tlnienr 14.05.2021 r., godz. 10.30"
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8.

9.

MIE.TSCE I TEITMIN SKI,ADANIA OI.'ERT
6.1 Ofeftywinnybyczlo2oner,vsiedzibiesPZOZwt-ukowieplzyulicyRogaliri'skiego3,

w aptece szpitalnej, w telminie do 14.05.2021. r. do eodzinv 10.30 ' '

6.2 Ofeta otrzyrrana ptzezZan'tawia-j4cego po terrninie skladania ofeft zostanie triezwlocznie
zwr'6cona Wykonawcy.

OPIS SPOSOBU UDZIELANIA WYJASNIEN DOTYCZACYCH TRESCI ZAPYTANIA
OFERTOWIIGO, INFORMAC.IA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE
Z \4/YKON,AWCAMX OIIAZ SPOSOBTE PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN
I DOKUMENTOW
7.1 Wykonawca ntoze zrryrocic sig do Zanrarvia.iEcego z plo(b4 o wyja(nienie treSci ZO.

Zanawiaj4cy n iezwloczn ie

i*yke*ar+eew/zamieSci odpou,iedz na zapytania na swojej stronie internetowej: '

rvwtv.spzoz.lukow.pl (rv zakladce: .,zamowienia do plogu stosowania ustawy")*.
*- odporviednio rv zale2noSci czy poslepou'turic bi'lo ogloszorre cz1'ofertl rvl'slatte

'l .2 Zantau,iaj4cy wyznacza do kontaktolvatria sig z Wykonalvcami nw. osobg/y:
Maciej Fa.jzetel - kierorvnik apteki szpitalnej i '- ' 'i

7.3 Osu,iadczelria, wnioski, zalviadornierria oraz irrne infbrmacje rnog4 byi przekazywane przeT-

stror)y za ponrocq faksLr lLrb e_rrraila. 
, , i , i

MIEJSCE ITERMIN OTWARCIA OFERT i.,

8.1 Ofertyzostanqotwartewapteceszpitalnejprzyul.Rogaliriskiego3,wdniul4.05.202l,o
godzinie 11.00

8.2 Otwalcie oferl.jest -jau'ne.

KRYT EIlIA WYBO[dU OF ERTY NAJ KORZYSTNI E.I SZEJ
9.1

9.2 Ocena of'er1 bgdzie dokonana u,oparciu o nastgpujqce kryteria:

oceuy: Ocetta .ra podstawie
. i . ! .'l I'i-:-dostarczonych p16bek

9.3 Oceuy ofeft rv zaklesie przedstalvionl,ch
nastgpuj4cych zasad:

powyZei kryteri6rv zostanq Cokonane wedlu-e

Cena hrrutto (koszt) pakietu. Minimalizacia:

Prmin ofert y
Px,Y= ----- * Waga'*MP

Poferty x,y ' :

Prz1t21164e ,sig ilo.ii lturtktdt (od 0 do l,[P)
,\,IP : Mak.swnalrtq ilolc ptutkt6tr' 

-

Ocena iakoSci:

Px,y: suma punkt6w przyznanych * Waga;,

RY BRANE POD UWAG PRZY OCENIE JAKOSCI

Pakfret mr Ia. Xb. II. III. IV. V. VI. VII. VIII
l. trwatorii wqzla:
trwaly- 3pkt,nietru,aly-0pkt ,

2. latwe przechodzenie przez tkanki
tak-3pkt,nie-0pkt
3. igla po prze-iSciLt pvez tkanki zachowu.je sw6j ksztalt
tak-3pkt,nie-0pkt
4. latwoSi otwierania opakou,ari w rgkawiczkach
latwe - | pkt. trLrdne - 0 pl<t
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, ri,

P,ra llisf-llr lt X a, lX b

1. dobra elastyc,znoSc przy dopasowywaniu ksztaltu

lak ",4 pkt, rrie 0 pkt
2, rnozn irvo ric clopasor,vania ksztaltLr bez r ozct4gant a

tak-3prkt,nie-0pl<t
3. brak strz-qpienia po dociEciu I<sztaltLr

tak-3pkt.nie-0pl<t

Pn[<iet nn X
t. prosty i latwy sltosob LrZ1,gi2

tak-5pk[,nie-0pl<t
2: odpornoSi na rozcru,zutie
tirk ;,5 pkt, nie - 0 pkt

P,akiet mr XI
- stabilnodc na tkance i lezpieczetistwo ia, aplikacji (elinrinacja rvypadania)
tak - l0 pl."t, riio - 0 pkt

Baftiet mn XII
1. rno:zliwo6i clzielenia i dopasowania
tak-4pkt,nie-0pkt
?-, drrbra wchlaniainoSc i henrostaza
LLik-6pkt,irie-0pl<t
1 ''l

Palqsl-lll-XU
I . prosty spol;c-lb r,trltcltatrr ian i:r

ial< -'10 p[,rt, nie - 0 pkt

Pnhief mr_ry.
l. trwalodi wEz:'tra:

trwaly - l0 pkt, nietrr,valy - 0 pl<t

B_a!_ciet nrXV
L. tnvato6i zartlocowania do nacz)'nia:
tf\,valy - 5 pkt, nietrwaly - 0 pl<t

' ', 2, elastycznodd nrateriatLt

, ' r tal< -"5 pkt, nie-- o pl<t
, ':, I '''. :

"' ' i'tlfloi*t nn xvxi ''il= 
"r"ri;.Sd clolrzrsor,r,ainia loznriaru inrplarrtu \\' zalez.ttoSci ocl bttclovr')'

ariatomicztrej pacj entlt i

tal<-5pkt.nie-0pkt
2. c{obla giqtkodc
tal<-5pk[,nie-0pkt

', Oslateczn4 ocenq darnej of'elt), s1211swi suma ocetr Ltzl,sliattl'clt z-a poszczegolrre klyteIia.
p> Wszl,stkie otrrliczenia zostan4 dokonane z dokfac'lno(ci4 do clu,och ntie.lsc po ltrzecirlkLl.
'i W prz;,parJkur gcly dwie lLrb rvigcej o1'elt ott'zynra tg sanr4 liczbg pLrrtktol'Zattrau'ia.jqc1'rrie

bgclrie doknrnywat dla t1,s5 of'ert zaokr4gleri.
'); W prz.y,padklr wplyniqcia-iedne.j of'elty nieltodlega.j4ce-j oclt'zttcenitt Zarnarvia.iqc),rrie bqclzie

, cloootrywal.jcj ocenypLrnktowej.
;, .lezeli nie bgclzie rriozna dokonac w),borLr oferll,najkorzystnie.isze.i z.e vt'zglgcltt tla to, ze zostaly

zlo'Zonr: clwie lub wigcej of'elty o tal<iej same.j ceuie, Zatnarvia.i4cy vvezr,vie Wykotlatvcow.

ktorzy'zloityli te of'erl)/, do zlo2enia w \vyz.naczon;'nt tet'ntittie o1'ert cloclatkorvych.
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p|zypadklr gdy:
togow okreilonych w ZO,

c zy warto dc, .j ak4 zant awi aj 4cy rn o2e p t zezn aczy c

l0'2 zan'tawiaiqct/ zasrrzega sobie tn.zlir'vosi unieu,az'ienia postgpowania bez podaniaptzyczytly.

I I. UDZIEI,ANIE ZAMOWIENIA
I I I ZanatviaiEcy Lrdzieli zanrorvienia W1,konawc1,. ktor.ego of.er.ta oclpowiada rvszystkiln\\')/nragallorrr okredronvrn iv ninie' jsz5,t'rt zo i stanou,i of'er1g na.jkorzl,stnie.lszq z prrnkturviclzen ia przf, jEtyclt kr.;,1s1i1i,r,., 

'

I1 2 wz6r'rrrrovr,l'starorvi zar4czttikrrr2clo Zapyta^iaot-er.tou,ego.

RTY
z Wy,konawcg i pr.zedstarviorra u, fol.rnularzu
rmularza oferty). '. . ,

Lrrvzglgdn o kt6rych
szty zwi4z przeclnriotu
lnego wyk rnorvieni:r.
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