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ZAPYTANIE OFERTOWE
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1" ZAMAWIAJACY

Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr-ukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3,21-400 tr uk6w
Telefon : (25) 1 982603 faks : (25) 7 982603 ; e-mail: prawny@spzozlukow.pl
Go<lziny urzgdowania od 07:30 do 15:00.
NII': 825-1 7 -11-1 19; Regon: 000306472

2. PRZEDM IOT ZAMOWIENIA

1'1 Przedmiotem zam6wienia jest Swiadczeriie uslug transportu drogowego taks6wk4, tj. uslugi
transpotttt lel<arza lub pielggniarki podstawowej opieki zdrowotnej w zakresie no"n-.y
i $wi4tecznej opieki zdrowotnej na obszarze rniasta tr-uk6w i powiatu lukowskieso.

3. TERMIN RELIZACJI PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Tennin realizacji Lrmowy: 01.01.2023 r. -31"12.2024r.

1. WYMAGANB DOKUMENTY

1.1. Aktualny odpis z wta(ciwego rejestru albo al<tLralne zaSwiadczenie o wpisie do ewidencji
dzialalnodci gospodarczej, jeLeli odrgbne przepisy wyrnagaj4 wpisu do rejestru lub
zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci gospodarczej. Powy2szy dokument musi byc wystawiony
nie wczeiniej ni2 6 ntiesigcy przed uplywem terminu skladania ofert.

1.2, Wypelniony formularz ,,Oferta" (zgodny w l.re6ci z wzorem).

5. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OF'ERT

5.1 Wykonawca moLe zloLyd tylko jedn4 oferlg.

5.2 Ofefta rnusi byi sporz4dzona z zachowaniem formy pisenrnej pod rygorem niewazno6ci.

5.3 Oferla musi by6 podpisana przez Ltprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.

5.4 Oferta musi byi sporzqdzona w jgzyku polskim.

5.5 Ofertg naleiry umie6cid w zamknigtym opakowaniu, uniemo2liwiaj4cym odczytanie jego
;zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opal<owanie winno by(. oznaczone nazwa
(firm4) i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

SPZOZ w tr ukowie

Dzial Analiz i Rozl.iczefi

ul. Roguliriskiego 3,21-400 Lukdw
i opisane: ,,Oferta na Swiadczenie uslug transportu drogowego taks6wh4" Nie ofwiera6 przed
rlniem 7 grudnia 2022 r., godz. 10.00.

6. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT

6.1 Oferty winny byd zlo2one w siedzibie SPZOZ w tr ul<owie przy ulicy Rogaliriskiego 3, w
Sel<retariacie (budynek adrninistracji), w terminie do 7 grudnia 2022 r. do godziny

10.00"

6.2 Ofefta otrzynana przez Zamawiaj4cego po tenninie sldadania ofert zostanie niezwlocznie
zwr6cona Wykonawcy.

7. OPIS SPOSOBU UDZIEL CYCH TRtrSCI ZAPYTANIA
OWEGO. I BIE POR

Z WYKONAWCAMI
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7.1 Wykonawca rno|e zwrocic sig do Zanawiaj4cego z prodb4 o wyja$nienie tre$ci ZO.
Zamawiajycy niezwlocznie prze6le odpowiedzi do wszystkich zaproszonych
Wykonawc6w/zarnieSci odpowiedZ na zapytania na swojej stronie internetowej:
www.spzoz.lnkow.pl (w zakladce :,,zam6wienia do 130000")

T.2Zamawiajqcy wyznacza do kontal<towania sig z Wykonawcami nw. Osobg Ewa Skrzyrnowsl<a
-Dzial Analiz i Rozliczeri, tel.25 7982001w. 336 lub 25 7982980, e-mail: prawny@spzozlukow.pl

7.3 OSwiadczenia, wnioski, zawiadornienia oraz inne informacje rnog4 byc przel<azyrrvane
przez strony zapomoc1 faksu lub e-maila,

8.1 Oferty zostan4 otwarte w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Rogalirishiego 3, pol<. Nr23,
w dniu 7 grudnia 2022 r., o godzinie I 1.00.

8.2 Otwarcie ofert jest jawne.

YSTNIEJSZEJ

1.1. Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

cena oferty brutto - 100%

w l<ryteriurn ,,cena oferty brutto" ocena ofert zostanie dol<onana przv zastosowanin wzoru:

nqiniZsza cena qfer\t brutto

liczbapunktdw oferty ocenianej : cena oferty ocenianej brutto x 100

1.2.Wszystkie obliczenia zostan4 dol<onane z dokladnoSci4 do dw6clr miejsc po przecinku.

Zamawiaj4cy uniewaZni postgpowanie w przypadku gdy:. hadna z ofert nie bgdzie spelniai wyrnog6w okreSlonych w ZO,r cena najkor4'stniejszej oferty przekroczy warto56, jak4 zamawiaj1cy moLe przezrtaczy1 na
finansowanie zam6wienia.

Zamawiaj4cy zastrzega sobie rnozliwo66 uniewaZnienia postgpowaniabezpodania przyczyny.
11. UDZIELANIE ZAMOWItrNIA

11.1 Zanawiaj}cv udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystl<im
wymaganiom okre$lonym w niniejszym ZO i stanowi ofertg najkorzystniejsz4 z pLrnktu
widzenia pr zyj Ety ch kryteri6w.

lr.2 wz6r umowy stanowi zal4cznil< nr 2 do zapytaniaofertowego.

12'1. Cena oferty zostanie wyliczona przez lVykonawcg iprzedstawioua w fonlularzu specyfikacji
cenowej (Zal4cznil<Nr I do formularza oferty).

I2.2. Przy sporz4dzaniu oferty Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych rnowa
w niniejszynr ZO i ujrnuje wszellcie koszty zwi1zane z wykonywaniem przedrniotu
zam6wienia, niezbgdne dla prawidlowego i pelnego wykonania prr"d.iotu zam6wienia.
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