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1. ZAMAWLAJACY
Sarnodzielny P'ubliczny Zallad Opieki Zdrowotrrej w Lultowie
Adres: ul. Rogalirisltiego 3, 21-400 'l-ul<6w

Telefon: 25-'798-58-14 faks: 25-798-58-14; e-rnail: apteka@spzoz.lul<ow.pl

Godziny urzgdowania od 07:30 do I5:00.
NIP: 825-l 7 -11 -7 f9; Regon: 000306472

2. PRZEDMIOT ZAMOWIDNIA
Przedm i otetr zam6w ien ia s4: Pakiety opatrunl<6rv j alowych

3. TERMIN RELIZACJI I'RZBDMIOTU ZAMOWIENIA
Term in r ealizac.ii luTrowy otl 26.07,2021 rJo 2 4.1 L2022

4, WYMAGANE DOKUMENTY (wybrad stosorvnic tlo przedmiotu zam6wienia)

4.1 Aktualny odpis z wlaScirvego re.jestru albo aktualrre za6wiadczetrie o r,vpisie do ervidenc.ii

dzialallo$ci gospodarcze.i, jeaeli odrgbne przepisy wynragaj4 wpisu do rejestrLr lub zgtoszenia

clo ewiclenc.ji clziatalnoSci gospodarczej, Pou,y2szy dol<ument nrLtsi b),c wystawiorty nie

wcze6niej niz 6 rliesigcy przed uplywem terttrinu sl<ladarria ol'ert.

4.2 Dokurnent clopuszczajqcy do obrotu i stosowania (zgodnie z ustar,v4 o tvyrobach medyczrtych)

- delclar.acja zgodrioSci z wymaganiami zasadniczymi pozwala.iqca ZanawiajqcenLr rla

stwierdzen ie spe hii ani a wyt naganych param etr6w'

4.3 foldery, opisy techniczne, oSwiadczenie pt'oducenta lub kalty ltatalogowe produkt6w

pozwzLlaj 4ce Zanaw ia.i4aemu l1a strvierdzen i e speln ian i a wym aganyc h param etr6rv.

4.4 Pr6bki materia.low niezbgdne do oceny jalcoSciowe.l w iloici wymienione.iw'. ,,Zal4cznik rtr I

do fol'mularza ofertY"

5. OI'IS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFBRT
5. I Wykonawca rrloze zloLy,s tylko jedn4 ofbrlg.

5.2 Oferta nrLrsi by6 spot'z4dzona zzacl'rowaniem fbntry pisemrrej pod rygoretl niewaZnoSci.

5.3 Oferta mr.rsi byc podpisana przez lptawnionego przedstawiciela Wyl<onawcy.

5.4 OferteL lnLrsi byi spol'zqclzona w jgzyltLr polsl<irn.

5.5 Ot'ertg wraz z pr6bkami naleiLy umieScii rv zarnknigtym opal<owaniu, uniemo2liwiaj4o'nr

odczytanie jego zawarto6ci bez uszkodzenia tego oplkowani:r. Opakowanie u'inno byd

oznac.Lone nazw4 (firm4) i adresem wykonawcy oraz zaadresgwane:

APTE:I(A SZPITALNA SPZOZ w Lukowie
ul. Rogalifiskiego 16, budynek OIK,21-400 tr'ukdw

i opisane: ,,oferta i pr6bki na tlostawg MATERIALOW OPATITUNKOWYCH
Nie otwiera6 przed dniem 14.07,2021 r., gotlz.12.00"

6. MIEJSC,O I TERMIN SKLADANIA OFERT
6.1 Ofertywinnybycz\o2oner,vsiedzibieSPZOZ'uvLul<owieprzyLrlicyRogalirisl<iego 16,

w aptece szpitalne-i, w termilrie
6.2 Ofetta otrzyrlana przezZarnawiaj4cego po terrnitrie sk'ladarria of'ert zostanie niezwlocznie

zwr6c:ona Wvkonawcv.

7. OPIS SPIOSOBU UDZIBLANIA WY.IASNIBI'{ UOTVCZACYCFI TRBSCI ZAPYTANIA
OFEITTOWBGO, INFORMAC.IA O SPOSOBIE POITOZUMIEWANIA SI4
Z WYKONAWCAMI ORAZ SPOSOBIE PRZLKAZYWANIA OSWIADCZEN
I DOKUI\{ENTOW
7.1 Wykonawca noze zwr6ci6 sig do Zamawiaj4cego z pro$bq o r,vyjaSnienie treSci ZO.

Zanawiaj4cy niezwloczn ie przeril@rsrzor+yell
Wyknawee#zam i esic i odpo wiedZ na zapytania n a swoj e-i stro n i e i n te rn etowej :

www.spzoz.Iukow.pl (w zaktadce: ,,zan-l6wieuia do progu stosowania ustawy")x.
*- odpoi.viednio tv zale2noSci czy postgpowanie byto ogloszone czy ofel'ty tvyslatte

7.2 Zanawiaj4cy wyznacza do ltontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobqiy:

Maciej l-ajzetel'- kierowni h apteki szpitalnej
7.3 Oswiadczenia, wniosl<i, zawiadornienia oraz inue infbrmacje mog4 byi przel<azywane przlz

stron'r' za Dotnoca laksu h"rb e-rnaila.
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8. MIEJSCE I TBRMIN OTWARCIA OFERT
B. I Oferty zostan4 otwafte w aptece szpitalnej przy ul. Rogaliriskiego I 6, w dniu 121"07.2021, o

godzir.rie 12.30
8.2 Otwarcie ofert iest iawne.

9. KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
9.t
9.2 Ocena of-ert bgdzie dol<onana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

dostarczouych p16belr

9.3 Oceny of'ert w zal<resie przedstawionycli powyZej kryteri6w zostan4 dokonane wedtug
nastgpu.j4cych zasad:

Pmin ofert y
Px'Y: ----- * Waga Y 

*MP
Pofeffy x,y

Przyznaje sig iloit punktow (od 0 do MP)
MP : Maksymctlnct iloic punkt6w

Ocena iako6ci:

Px,y : suma punkt6w przyznanych * Waga y

PARAMETRY BRANE POD UWAGE PRZY OCENIE JAKOSCI
I flPOSOB OCENY:

Pozyc.je nr 1, 2, 3
- dobra wchlanialrroSi - 8 pkt.,
- brak strzgpienia - 2 pkt.
Pozyc.ja nr 4
- dobra wchlanialno6i - 4 pkt.,
- bral< luznych nitel< -2 pl<t.,

- etyl<iety sanroprzylepne 4-dzielne zawieraj4ce informacje: identyfikaoja wyrobu i
producenta, data wazno(ci, nr serii - 4 pl<t.

Poz.yc.je nr 5, 6, 7, B
- dobra rvchlanialnoSc - 4 pkt.,
- brak lLrZnych rritel< -2 pkt.,
- etykiety sarnoprzylepne 4-dzielne zawieruj4ce informacje: identyfikaola wyrobu i
ploducenta, data waznoSci, nr serii - 4 pkt.
Pozyc.je nr 9, 10
- dobra wchlanialno$c - 6 pkt.,
- etykiety samoprzyleprre 4-dzielne zawieraj1ce informacje: identyfikarja wylobu i

producenta, data wa2noSci, nr serii - 4 pkt.

) OstateczllE oceng danej oferty stanowi surna ocen uzyskanych zaposzczeg6lne kryteria.
F Wszystkie obliczeuia zostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch uriejsc po przecinku.
) W przypadl<u gdy dwie lub wigcej ofert otrzyma tQ sam4 liczbg punkt6w Zanawiaj4cy nie

bgdzie dokonywal dla tych ofert zaol<r4gleri.
D W przypadku wplynigcia jednej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniu Zanawiqi4cy nie bgdzie

dokorrywal jej oceny pLrnktowej.
i Jezeli nie bgdzie mo2na dokona6 wyboru of'erty najkorzystuiejszej ze wzglgdLr na to, ze

zostaty zloZone dwie lLrb wigcej oferty o takiej same.j cenie,Zarnawiai4cy wezwie
Wykonawc6w, l<t6rzy zloLyli te oferty, do zloheniaw wyzuaczonym terminie ofeft
dodatkowYch' 
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10. UNIEWAZNIENIE POST4POWANIA
10.1 Zatnawiaj4cy uniewaZni postgpowanie w przypadku gdy:

P Zadna zofertnie bgdzie spelniai wymog6w ok|eslonyclr w zo,
y cena najkorzystniejszej oferty przekroczy watto6i, jak4 zarnawiaj4cy mole przeznaczyA

na fi nansowanie zam6wienia'
10,2 Zatnawiaj4cy zastrzega sobie mozliwo6i uniewaznienia postqpowania bez podania

pt'zyczyt"ty.

11. UDZIELANIE ZAMOWIENIA
1 I .1 Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkr m

wynraganiorn ol<ie61olynr w nir-riejszynZO i stanowi ol'ertg najkolzystniejsz4 z puttl<tu

widzenia plzyjEtycli kryteri6w.
11.2 wz6r umowy stanowi zal4cznik nr 2 do zapytania ofertowego.

12. OPIS SPOSOBU OBLICZBNIA CIINY OFERTY
12.l Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcg i przedstawiolla w fbrtrttlarztt

specyfikacji cenowej (Zil4cznikNr 1 do formularza ot'erty)'

12.2 ptzy sporz4Jzaniu oferty Wykonawca Lrwzglgdnia wszystkie wytnogi, o l<torych

mo\^/a w nlniejszym ZO i Lrjmuie wszelkie koszty zwi4zane z wykonyrvatrienr pt'zedmiotLr

zam6wienia, ni"rbgdn" dla prawid{owego i pelnego wykonania plzedmiottt zam6wienia.
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