
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pabian-Med 

ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice 

 

ZAPRASZA 

do złożenia oferty udziału w rozpoznaniu cenowym w sprawie usługi pralniczej 

 

1. Asortyment prania obejmuje: 

 bieliznę płaską (prześcieradła, poszewki, parawany, ręczniki, firany, zasłony), 

 odzież fasonową (fartuchy, garsonki, spodnie). 

2. Wymagania dotyczące świadczenia usługi prania będącego własnością Zamawiającego: 

a) świadczenie oferowanej kompleksowej usługi prania winno odbywać się w warunkach 

gwarantujących spełnienie wszelkich wymagań sanitarnych warunkujących pełną skuteczność 

świadczonej usługi; 

b) usługa pralnicza obejmuje pranie, dezynfekcję, prasowanie lub maglowanie oraz pakowanie 

bielizny, zgodnie z wymogami sanitarno-higienicznymi przewidzianymi dla pralni szpitalnych 

(pranie z barierą higieniczną); 

c) wykaz bielizny do prania: 

 bielizna płaska – biała i kolorowa (prześcieradła, poszewki, parawany, ręczniki, firany, zasłony), 

 odzież fasonowa – biała i kolorowa (fartuchy, garsonki, spodnie); 

d) ilość prania nie jest ściśle określona – wyznaczają ją bieżące potrzeby, przy czym przewidywana 

ilość bielizny dostarczanej do prania wynosi około 30 kg miesięcznie; 

e) dostarczanie i odbiór bielizny raz w miesiącu transportem własnym Samodzielnego Publicznego 

Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med; 

f) Zamawiającemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi 

na koszt Wykonawcy; 

g) płatność za usługi nastąpi przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury; 

h) sprawozdanie ilościowe z wykonania usługi należy dołączyć do faktury. 

3. Ofertę wraz z projektem umowy prosimy składać do dnia 15 grudnia 2016 roku: 

a) pisemnie, w siedzibie Zamawiającego, 

b) faksem na numer  42 21 21 976 

c) w formie elektronicznej na adres pabianmed@pabianmed.pl  

4. W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis 

Rozpoznanie cenowe na usługę prania dla „Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej Pabian-Med”. 

5. Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyframi i słownie. 

6. Oferta winna być napisana czytelnie w języku polskim. 

7. Wymagany termin realizacji umowy: od dnia 21 grudnia 2016 roku do dnia 20 grudnia 2019 roku. 

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

 bielizny płaskiej – cena za jeden kilogram, 

 odzieży fasonowej – cena za jedną sztukę. 

9. Propozycja Wykonawcy powinna zawierać: 

a) formularz oferty według wzoru załączonego do zaproszenia, 

b) wzór umowy. 

10. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest Pani Anna Niewiadoma – Przełożona 

Pielęgniarek (telefon:  509 022 499). 
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