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1. ZAMAWIAJACY
Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej w tr ukowie
Adres: ul. Rogaliriskiego 3, 21-400 tr-uk6w
Telefon : 25 -7 9 8 - 5 I - 14 faks : 25 -7 9 B - 5 8 - 1 4 ; e-mail: apteka@spzoz. I u kow. p I

Godziny urzgdowania od 07:30 do l5:00.
NIP: 825-1 7 -l 1 -'7 l9; Regon: 000306412

2. PRZBDMIOT ZAMoWIENIA
Przedmiotem zam6wienia sa: MATERIAtr Y OPATRUNKOWE

3. TERMIN RELIZACJI PRZBDMIOTU ZAMOWIBNIA
Termin realizacji umowy od 28.12.2022 do 28.12.2024

4. WYMAGANE DOKUMBNTY (wybrad stosownie do przedmiotu zam6wienia)
4. I Aktualny odpis z wtaSciwego rejestru albo aktualn e za|wiadczenie o wpisie do ewiderrcji dzialalnoSci

gospodarczej, jeieli odrgbne przepisy wymagaj4 wpisu do rejestru lub zgloszenia do ewidencji dzialalnoSci
gospodarczej. Powy2szy dokument musi byd wystawiony nie wczeSniej niz 6 miesigcy przed uptywern
terminu skladania ofert.

4.2 Dokument dopuszczaj4cy do obrotu i stosowania (zgodnie z ustaw4 o wyrobach medycznych) - deklaracja
zgodnoSci z wymaganiami zasadniczymi pozwalaj4caZamawiaj1cemu na stwierdzenie speiniania
wymaganych parametr6w.

4.3 foldery, opisy techniczne, oSwiadczenie producenta lub karty katalogowe produkt6w pozwalaj4ce
Zamawiajqcemu na stwierdzenie spetniania wymaganych parametr6w.

4.4 Pr6bki material6w niezbgdne do oceny jakoSciowej w iloSci wymienionej w: ,,Znl4cznik nr 1 do formularza
oferty"

5. OPN SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT
5.1 Wykonawca moze z\oLyc tylko jedn4 oferlg.
5.2 Ofefta musi byi sporz4dzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
5.3 Oferta musi byd podpisana przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy.
5,4 Oferta musi by6 sporz4dzona w jgzyku polskim,
5.5 Ofertg wraz z p16bkami naleiy umie6cid w zamkniqtym opakowaniu, uniemoiliwiai4cym odczytanie

jego zawartoSci bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno byt oznaczone nazw4 (firm4)
i adresem Wykonawcy oraz zaadresowane:

APTEKA SZPITALNA SPZOZ w tr ukowie
ul. Rogalihskiego 3, buclynek 4,21-400 Lukdw

i opisane: ,oOferta i pr6bki na dostawg MATBRIALOW OPATRUNKOWYCH
Nie otwierad przed dniem 15.12.2022 r., godz. 12.00"

6. MIEJSCE I TERMIN SKI,ADANIA OFERT
6.1 Ofeffy winny by6 zloAone w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie przy ulicy Rogaliriskiego 76, w aptece szpitalnej, w

tenninie do 15.12.2022. r. do eodzinv 12.00
6.2 Oferta otrzymana przezZamawiaj4cego po terminie skladania ofeft zostanie niezwlocznie zwr6cona

Wykonawcy.

1. OPIS SPOSOBU UDZTELANIA WYJASNTEN lOryCZACyCH TRESCT ZAPYTANTA
OFERTOWEGO, INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SID Z WYKONAWCAMI ORAZ
SPOSOBIE PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I D OKUMENTOW
7.1 Wykonawcamohe zwr6ci6 sig do Zamawiaj4cego z proSb4 o wyjaSnienie treSci ZO. Zamawiaj4cy

niezwlocznie 1zamieici odpowiedZ na
zapytania na swojej stronie internetowej: www.spzoz.lukow.pl (w zakladce: ,,zam6wienia do 130 000 2tr")x.
*- odpowiednio w zale2nodci czy postgpowanie bylo ogloszone czy of'erty wyslane

7 .2 Zanawiajqcy wyznacza do kontaktowania sig z Wykonawcami nw. osobg/y:
Maciej Fajzetel - kierownik apteki szpitalnej

7.3 OSwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mog4 by(, przekazywane przez strony za pomoc4
faksu lub e-maila,
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MIBJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT
8.I Oferty zostan4 otwafte w aptece szpitalnej przy ul. Rogalifiskiego 3, w dniu 15.12.2022, o godzinie 12.30
8.2 Otwarcie ofefi jest jawne.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
9.1 Brak pr6bek uniemoiliwia ocene i tym samym wyklucza oferte z postenowania!
9.2 Ocena ofert bgdzie dokonana w oparciu o nastgpuj4ce kryteria:

9.3 Oceny ofert w zakresie przedstawionych powyZej kryteri6w zostanqdokonane wedtug nastqpuj4cych zasad:

Cena brutto (koszt) nakietu. Minimalizacia:

Pmin ofert y
Px,y = ----- tr Waga y *Mp

Poferty x,y

Przyznaje sig iloit punktdw (od 0 do MP)
MP : Maksymalna iloic punktow

Ocena iakoSci:

Px,y = suma punktfw przyznanych * Waga y

Pskiet nr AS-l (PRZYLEPCE)
- dobra prTylepnofi - 6 pkt,,
- nie odklejanie sig pod wplywem wilgoci - 2 pkt.,
- lutwoit zmywania kleju po usunigciu - 2 pkt

Pakiet nr AS-7 (OPATRaNKI SPECJALISTYCZNE)
- dobra przylepnoii - 1 pkt.,
- clobra wcltlanialnoii plyndw ustrojowyclr - 3 pkt.,
- dobre przyleganie do ciala - 3 pkt.,
- nie powoclowanie podra?,niefi - 3 pkt.

Pakiet nr AS-I 3 (OPATRUNKI SPECIALISTYCZNE)
- dobra wchlanialnofi plynfw ustrojowyclt.- 4 pkt,,
- unatomiczne dopasowsnie do cialq - 3 pkt.,
- zdolnoii powrotu do pierwotnego ksztaltu po iciinigciu - 3 pkt,

Pakiet nr AS-14 poz. I
- dobra prxylepnoii - 6 pkt.,
- nie odklejunie sig pod wplywem wilgoci - 2 pkt,,
- lstwoid zmywania kleju po usunigciu - 2 pkt

Pakiet nr AS-14 poz. 4
- dobra przylepnofi - I pkt.,
- dobra wclilanialnoii plyndw ustrojowyclr - 3 pkt.,
- dobre prxyleganie do ciala - 3 pkt.,
- nie powoclowanie podrainiefi - 3 pkt.

Pukiet nr AS-14 poz, 10
- nie powodowanie podrainiefi - S pkt.
- odpornoii ne rozerwanie - S pkt.
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F Ostateczn4 ocenQ danej oferly stanowi suma ocen uzyskanych za poszczeg6lne kryteria.
F Wszystkie obliczenia zostan4 dokonane z dokladnoSci4 do dw6ch miejsc po przecinku.
F W przypadku gdy dwie lub wigcej ofert otrzyma tg sam4liczbg punkt6w Zamawiaj4cy nie bgdzie

dokonywal dla tych ofert zaokr4glefi.
F W przypadku wplynigciajednej oferty niepodlegaj4cej odrzuceniu,Zamawiaj4cy nie bgdzie dokonywal jej

oceny punktowej.
F Je2eli nie bgdzie mohna dokonai wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzglEdu nato, Le zostaty ztroinne

dwie lub wigcej oferty o takiej samej cenie,Zamawiaj4cy wezwie Wykonawc6w, kt6rzy zloLyli te oferty,
do z*o|eniaw wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

UNTEWAZNIENIE POST4POWANTA
I0.l Zamavriaj4cy uniewazni postgpowanie w przypadku gdy:

) 2adna z ofert nie bgdzie spelniad wymog6w okre6lonych w ZO,
F cena najkorzystniejszej oferty przekroczy wartoSi, jak4 zamawiaj4cy moLe przeznaczyd na finansowanie

zam6wienia.
10.2 Zamawiaiycy zastrzega sobie mozliwo$i uniewaznienia postQpowania bez podania przyczyny.

UDZIELANIE ZAMOWIENIA
11.1 Zamawiaj4cy udzieli zam6wienia Wykonawcy, kt6rego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom

okre6lonym w niniejszym ZO i stanowi oferlg najkorzystniejsz4zpunktu widzeniaprzyjgtych kryteri6w.
lI.2 Wz6r umowy stanowi Zal4czniknr 2 do Zapytania ofertowego.

OP$ SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY
12.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez WykonawcA i przedstawiona w formularzu specyfikacjicenowej

(Zal4cznik Nr I do formularza oferty).
12.2 Przy sporz4dzaniu oferfy Wykonawca uwzglgdnia wszystkie wymogi, o kt6rych mowa w niniejszym ZO i

ujrnuje wszelkie koszty zwi4zane z wykonywaniem przedmiotu zam6wienia, niezbgdne dla prawidtowego i

pelnego wykonania przedmiotu zam6wienia.
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