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Toszek, dn. 06.03.2019 r 
                                                                                             
 
 

L. dz. DS/1260/2019                                                    
ZAPYTANIE OFERTOWE 

nr sprawy 16/DEG/AS/2019 

 

1. Zamawiający: SP ZOZ Szpital Psychiatryczny, ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek  
zaprasza do złożenia propozycji ofertowej na: 
 

2. Przedmiot zamówienia: : „Dostawa wózków do sprzątania, wózków do bielizny oraz wózków platformowych 
dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
na lata 2014-2020 pt. Zdrowy Pracownik – Aktywny Pracownik – Sprawny Szpital!” 
 
Postępowanie zostanie przeprowadzone z podziałem na 3 pakiety: 
 

Pakiet I Wózki do sprzątania – 20 szt. 

Pakiet II Wózki platformowe – 20 szt. 

Pakiet III Wózki do przewozu bielizny z ruchomym dnem – 4 szt. 
 

Szczegółowo poniżej: 
 
2.1. PAKIET I – Wózki do sprzątania – 20 szt. 

 

Szczegółowo poniżej: 
 
Wózek z poszerzoną plastikową lub metalową ocynkowaną podstawą do sprzątania  
Wyposażony w uchwyt na 120l worek foliowy  
Dwa pojemniki po 12 l +/- 2l 
Dwa zbiorniki po 15 l +/- 2l 
Wyżymaczka i półka na środki czystości 
Wymiany 115 x 65 x 105 cm +/- 5% 
 

Rysunek poglądowy: 
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2.2.    PAKIET II – Wózki platformowe – 20 szt. 
 
Wózek z platformą z min. 12 mm ryflowanej sklejki 
Wózek wyposażony w dyszel skrętny i mocne koła na łożyskach igiełkowych 12 x 4 
Wysokość platformy od podłoża min. 400 mm  
Nośność min. 650 kg wysokość min. 820 mm, szerokość min. 480 mm długość min. 720 mm 
 

Rysunek poglądowy: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2.3. PAKIET III – Wózki do przewozu bielizny z ruchomym dnem – 4 szt. 
 
Wózek do pralni z ruchomym dnem wytrzymałym i odpornym na odkształcenia i korozję 
Materiał - aluminium 
Długość min. 130 cm 
Szerokość min. 65 cm 
Wysokość min. 60 cm 
 
3. Termin realizacji zamówienia:  

14 dni od daty zawarcia umowy w zakresie pakietów I-III 
 

4.  Kryteria wyboru propozycji ofertowych:  
    W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryterium: 

cena brutto za realizację zamówienia w zakresie danego pakietu - 100 % 
 

Zasady oceny ofert według ustalonego kryterium: 
      Ocena ofert dokonywana będzie wg kryterium:  

cena brutto za realizację zamówienia, wg wzoru: 
  

  
 
Sposób liczenia: 

CN 

C =                x WC        gdzie: 
COB 

 
      C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę w danym pakiecie 
      CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców w danym pakiecie 
      COB – cena badanej oferty w danym pakiecie 
      WC - wartość wagowa 100 %  
     

    Oferty oceniane będą za pomocą systemu punktowego. 
    Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
    Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w danym pakiecie 
     

 

5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  
5.1. Termin dostawy zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem Odbiorcy. Fakt dostawy zostanie 

potwierdzony przez Dostawcę faksem lub e-mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.  
5.2. Przedmiot umowy zostanie dostarczony do siedziby Odbiorcy na koszt i ryzyko Dostawcy. 
5.3. Odbioru przedmiotu umowy dokona uprawniony przedstawiciel Odbiorcy na podstawie spisanego 

protokołu zdawczo-odbiorczego. 
5.4. W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.: 
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         - dostawy przedmiotu umowy wadliwego pod względem jakościowym - Odbiorca  zobowiązuje się 
zawiadomić Dostawcę o tym fakcie na piśmie w terminie 7 dni od daty dostawy, Dostawca 
zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację i jeżeli wada nie wynika z przyczyn leżących po stronie 
Odbiorcy, wymienić reklamowany towar na wolny od wad w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty 
zawiadomienia o wadzie; 

         - niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu umowy - w przypadku przekroczenia przez Dostawcę 
terminu dostawy, zgodnie z treścią pkt 1 o więcej niż 3 dni, Odbiorcy przysługuje prawo zakupu 
przedmiotu dostawy u innego Dostawcy. W przypadku poniesienia jakichkolwiek kosztów będących 
skutkiem takiego opóźnienia, Dostawca zostanie obciążony kwotą równoważną w stosunku do 
poniesionych strat (przez kwotę równoważną należy rozumieć różnicę kosztów poniesionych przy 
realizacji opóźnionej dostawy u innego Dostawcy a wartością dostawy wynikającą z ceny przedmiotu 
umowy). 

5.7.     kary umowne w wysokości: 
Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Dostawca –  
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego za niezrealizowaną część umowy, 

- za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 2 dni – 0,1% wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki dłuższej niż 2 dni Odbiorca skorzysta  
z uprawnienia określonego w pkt 5.5 tiret 2. 
Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną: 

- za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Odbiorca –  
w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego. 

5.7      forma i termin płatności – przelew w terminie .... dni od daty wystawienia dokumentów   
     rozliczeniowych (nie dopuszcza się przedpłaty) 

5.8.      Odbiorca wymaga, aby nazewnictwo przedmiotu umowy wpisane na fakturze było zgodne  
     z nazewnictwem załącznika do umowy. 
 

6. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z propozycja ofertową w zakresie pakietów I-III: 
     6.1.   Katalogi, foldery ze zdjęciami prezentujące oferowany produkt i jego parametry techniczne 
     6.2.   Deklaracja zgodności CE dla stołów laboratoryjnych lub równoważna;  

Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność wyrobu  
z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź normach właściwościami. 

 
 

 
Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie z załącznikiem 
nr 1-3 (zgodnie z zakresem składanej oferty)  do niniejszego zapytania ofertowego na adres: 
 

SP ZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku  
Sekretariat Dyrektora Naczelnego  
ul. Gliwicka 5, 44-180 Toszek  

 
w nieprzekraczalnym terminie do 13.03.2019 r. do godz. 12.00 
 

z dopiskiem „Propozycja ofertowa w zakresie pakietu ……  – nr postępowania 16/DEG/AS/2019” 
 

 
 Z poważaniem:

 
 
 

Załączniki: 
1. Propozycja ofertowa w zakresie pakietów I-III 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 16/DEG/AS/2019  str. 1/3 

 
 

PROPOZYCJA OFERTOWA  
 

w zakresie pakietu I – Wózki do sprzątania – 20 szt. 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................ 
 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................. 
 

Numer telefonu / e-mail  ........................................................................................................................... 
 

1. Formularz cenowy. 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

Cena  
jedn. netto 

(zł)  

Wartość netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Wózek z poszerzoną plastikową lub metalową ocynkowaną podstawą do 
sprzątania  
Wyposażony w uchwyt na 120l worek foliowy  
Dwa pojemniki po 12 l +/- 2l 
Dwa zbiorniki po 15 l +/- 2l 
Wyżymaczka i półka na środki czystości 
Wymiany 115 x 65 x 105 cm +/- 5% 

szt. 20      

                                                                                                                                                    RAZEM:     

 

 

 
2. Termin płatności:  

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni (min 14 dni- max. 30 dni) od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych 
 
3. Inne ..............................................................................................   
 
 
 
 
                   

   ............................ dn. .....................                                                    ......................................................   
pieczątka i podpis Wykonawcy 

                     lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 16/DEG/AS/2019  str. 2/3 

 
 

PROPOZYCJA OFERTOWA  
 

w zakresie pakietu II – Wózki platformowe – 20 szt. 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................ 
 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................. 
 

Numer telefonu / e-mail  ........................................................................................................................... 
 

1. Formularz cenowy. 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

Cena  
jedn. netto 

(zł)  

Wartość netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Wózek z platformą z min. 12 mm ryflowanej sklejki 
Wózek wyposażony w dyszel skrętny i mocne koła na łożyskach igiełkowych 12 
x 4 
Wysokość platformy od podłoża min. 400 mm  
Nośność min. 650 kg wysokość min. 820 mm, szerokość min. 480 mm długość 
min. 720 mm 

szt. 20      

                                                                                                                                                    RAZEM:     

 

 

 
2. Termin płatności:  

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni (min 14 dni- max. 30 dni) od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych 
 
3. Inne ..............................................................................................   
 
 
 
 
                   

   ............................ dn. .....................                                                    ......................................................   
pieczątka i podpis Wykonawcy 

                     lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
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Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 16/DEG/AS/2019  str. 3/3 

 
 

PROPOZYCJA OFERTOWA  
 

w zakresie pakietu III – Wózki do przewozu bielizny z ruchomym dnem – 4 szt. 

Nazwa Wykonawcy ............................................................................................................................ 
 

Adres Wykonawcy ............................................................................................................................. 
 

Numer telefonu / e-mail  ........................................................................................................................... 
 

1. Formularz cenowy. 

L.p. Przedmiot zamówienia 
Jedn. 
miary 

Ilość 

Cena  
jedn. netto 

(zł)  

Wartość netto 
(zł) 

VAT 
(%) 

Wartość VAT 
(zł) 

Wartość brutto 
(zł) 

1. 

Wózek do pralni z ruchomym dnem wytrzymałym i odpornym na odkształcenia i 
korozję 
Materiał - aluminium 
Długość min. 130 cm 
Szerokość min. 65 cm 
Wysokość min. 60 cm 

szt. 4      

                                                                                                                                                    RAZEM:     

 

 

 
2. Termin płatności:  

Wyznaczamy płatność w terminie ..... dni (min 14 dni- max. 30 dni) od daty wystawienia dokumentów rozliczeniowych 
 
3. Inne ..............................................................................................   
 
 
 
 
                   

   ............................ dn. .....................                                                    ......................................................   
pieczątka i podpis Wykonawcy 

                     lub upełnomocnionego przedstawiciela (li) Wykonawcy 
 

 
 


