
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  

Pabian-Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12 

 

ZAPRASZA 

 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie usługi: 

Prowadzenie bieżącej obsługi bankowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach na warunkach określonych w załączniku nr 1 

„Opis przedmiotu zamówienia”, 

 (na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) 

1. Ofertę należy złożyć: 

1) pisemnie, w siedzibie Zamawiającego lub 

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

3) 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 prowadzenie bieżącej obsługi bankowej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach” 

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 przedmiotu zamówienia na 

prowadzenie bieżącej obsługi bankowej”, 

6. Wymagany termin realizacji umowy od dnia 01.01.2015 do dnia 31.12.2017 roku 

7. Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium:  

Koszty obsługi bankowej – 100% 

8. Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty: 

1) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru, 

2) Wzór umowy. 

9. Koszty obsługi bankowej podane przez Wykonawcę są obowiązujące przez okres 

związania umową i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania. 

10. Na życzenie oferenta zamawiający udostępni bilans oraz rachunek zysków i stratna dzień 

30 czerwca 2014 roku oraz 30 września 2014 roku. 

11. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie 

wymogom, o najniższych kosztach obsługi bankowej. 

12. Termin złożenia oferty: 

Oferty należy złożyć w terminie do dnia 12 listopada 2014 roku do godz. 12.00 

13. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: 

Pani Małgorzata Bryl, ul Kilińskiego 10/12 pok. Nr 227 (II piętro), tel.(42) 21 21 975 

 

 

 

 

……………………………………..………… 

(w imieniu Zamawiającego) 

dnia 23 października 2014 roku 

W załączeniu:  

1) Opis przedmiotu zamówienia. 

2) Wzór formularza oferty. 

 

 (*) niepotrzebne skreślić 


