
Załącznik nr 3 

 

ZAPROSZENIE 
 

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med. w 
Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12, zaprasza do złożenia oferty w rozpoznaniu 

cenowym dotyczącym dostawy jednorazowego sprzętu  medycznego  opisanego 
 w  ośmiu pakietach, które stanowią załącznik nr 1 do zaproszenia, pod nazwą „Opis 
asortymentu – formularz cenowy”   
Postepowanie prowadzone jest na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  (Dz. U. z 09.08 .2013 r. poz. 907 z/zmianami ) 

1. Ofertę należy złożyć: 

 pisemnie, w siedzibie Zamawiającego lub 

 faksem na numer 0-42-21-21-976  
       lub 

 w formie elektronicznej na adres: pabianmed@pabianmed.pl 
2. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres 

Wykonawcy oraz napis: „Rozpoznanie cenowe na dostawę sprzętu 
jednorazowego” 

3. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie, 
4. Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim. 
5. Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z załącznikiem -Opis asortymentu na 

dostawę sprzętu jednorazowego ( zał.2) 
6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub większą 

liczbę pakietów  załączonych do zaproszenia  
7. Zamawiający dopuszcza inną niż wskazana przez Zamawiającego ilość sztuk 

poszczególnych asortymentów w opakowaniach zbiorczych, przy 
jednoczesnym przeliczeniu ilości sztuk tak, aby była ona zgodna z ilością 
sztuk wskazaną w formularzach cenowych. 

8. Zamawiający wymaga aby zaoferowane wyroby medyczne były dopuszczone 
do obrotu  i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz spełniały 
wymogi określone w   obowiązujących przepisach prawnych w szczególności 
w ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych ( Dz. U. z 2010 r. 
Nr 107, poz. 679) , wolne od jakichkolwiek wad fizycznych lub prawnych, 
 a w dniu dostawy termin ważności, nie może być krótszy niż 12 miesięcy 

9. Wymagany termin realizacji umowy od dnia 12.05.2014 do dnia 31.05.2016 r. 
10. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował 

kryterium:  

 Cena – 100% 
11. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

 Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru (zał. nr.1) 

 Oświadczenie że oferowany sprzęt posiada dokumenty wymagane 
prawem RP.  ( zał. nr 3 ) 

12. Ceny podane przez Wykonawcę są obowiązujące przez okres związania 
umową i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania. 

13. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym 
przez siebie wymogom, o najniższej cenie. 

14. Termin złożenia oferty: 23 kwietnia 2014r. do godz. 12.00 



15. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

 Pani Anna Niewiadoma Pabian-Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 
pok. Nr118 ( piętro I), tel.(42) 21-21-949 

16. Informacje dotyczące zawierania umowy: 
19.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do 
Wykonawcy zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia.*  
 
 

……………………………………..………… 
(w imieniu Zamawiającego) 

 
 
 

dnia 14 kwietnia  2014 .roku 
 
 
 
 
W załączeniu: 
1) Wzór formularza oferty. 
2) Pakiety cenowe z opisem asortymentu 
3) Wzór oświadczenia 
 
 
 
 
 
 
 
 (*) niepotrzebne skreślić 


