
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Pabian-Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty udziału w postepowaniu prowadzonym na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy – 

Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest dostawa szczepionek dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach. 

Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów. 

Ofertę można składać na poszczególne pakiety lub na wszystkie pakiety łącznie. 

1. Ofertę należy złożyć: 

1) pisemnie, w siedzibie Zamawiającego lub 

2) 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 szczepionek.” 

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 do zaproszenia   

6. Wymagany termin realizacji umowy od dnia podpisania umowy  

do dnia 02 sierpnia 2015 roku 
7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Cena – 100% 

8. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru, 

2) Formularze cenowe wg załączonego do zaproszenia wzoru 

9. Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie 

będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. 

10. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie 

wymogom, o najniższej cenie. 

11.Oferty należy złożyć pocztą ,faksem lub e-mailem w terminie do dnia 11 sierpnia 2014  

      roku, do godz. 12:00 

12.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 sierpnia 2014 roku o godz.10:00 

      Zamawiający może odstąpić w każdej chwili od zamówienia bez podania przyczyny. 

13.Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Pan/Pani  Anna Niewiadoma ul. Kilińskiego 10/12 pok. Nr118 ( piętro I),  

tel.(42) 21-21-949  

14.Informacje dotyczące zawierania umowy: 

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wyśle do Wykonawcy 

zamówienie/zlecenie/umowę w sprawie zamówienia.*  

 

……………………………………..………… 

(w imieniu Zamawiającego) 

Pabianice  dnia 25 lipiec 2014 roku 

 

W załączeniu: 

1) Wzór formularza oferty. 

2) Opis przedmiotu zamówienia. 

3) Formularze cenowe 


