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Toszek, dn. 31.05.2021 r 

L. dz. DS/2344/2021 

ZAPYTANIE OFERTOWE 
nr sprawy 14/DEG/AS/2021 

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

2. Przedmiot zamówienia: Dostawa wózka medycznego dla potrzeb SP ZOZ 
Szpitala Psychiatrycznego w Toszku w ramach projektu 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu „Zdrowy 
Pracownik- Aktywny Pracownik- Sprawny Szpital- etap II” 
zgodnie z uszczegółowieniem zawartym w propozycji ofertowej stanowiącej 
załącznik nr 1 do niniejszego zapytania oraz w specyfikacji technicznej 
stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania 
CPV 331 90000-8 Różne urządzenia i produkty medyczne 
CPV 331 96000-0 Pomoce medyczne 

3. Termin realizacji zamówienia:  
do 60 dni od dnia zawarcia umowy  

4. Kryteria wyboru propozycji ofertowych:  
W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące 
kryterium: 
Cena brutto za realizację zamówienia - 100 % 

Sposób liczenia: 
CN 

C =                x WC      gdzie: 
COB 

C - ilość punktów otrzymanych za proponowaną cenę   
CN - najniższa cena proponowana przez Wykonawców  
COB - cena badanej oferty  
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. 
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5. Istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści:  
a) Termin dostawy, zostanie uzgodniony z uprawnionym przedstawicielem 

Zamawiającego. Fakt dostawy zostanie potwierdzony przez Wykonawcę e-
mailem z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem. 

b) Dostarczony towar winien być zgodny z zamówieniem i niewadliwy.  
c) Wykonawca udziela pisemnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 

min. 24 miesiące. 
d) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia Zamawiającemu, na własny 

koszt i ryzyko do miejsca dostawy. Miejscem dostawy jest magazyn 
techniczny. 

e) Odbioru przedmiotu zamówienia dokona uprawniony przedstawiciel 
Zamawiającego na podstawie spisanego protokołu zdawczo-odbiorczego.  

f) W dniu przekazania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 
– instrukcję obsługi w języku polskim w formie papierowej, 
– pisemny dokument gwarancyjny określający warunki gwarancji (min 24 

miesiące), 
– szczegółowe informacje dotyczące trybu zgłaszania usterek oraz listę 

autoryzowanych punktów serwisowych (adresy, numery telefonów i 
maili) w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym  

g) Brak któregokolwiek z dokumentów wymienionych w pkt 3.5. spowoduje 
odmowę odbioru sprzętu przez Zamawiającego i przesunięcie terminu 
dostawy na późniejszy z winy Wykonawcy. 

h) Nowy termin dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca ustali z 
uprawnionym przedstawicielem Zamawiającego. 

i) W przypadku nienależytego wykonania zobowiązania przez Dostawcę, tj.: 
– dostawy przedmiotu zamówienia wadliwego pod względem 

jakościowym - zostanie on wymieniony przez Dostawcę na jego koszt w 
terminie do 3 dni roboczych od chwili zgłoszenia reklamacji; 

– niedotrzymania terminu dostawy przedmiotu zamówienia - w przypadku 
przekroczenia przez Dostawcę terminu dostawy określonego przez 
Odbiorcę, zgodnie z treścią pkt 1  o więcej niż 3 dni robocze, Odbiorcy 
przysługuje prawo zakupu opóźnionego przedmiotu dostawy u innego 
Dostawcy na koszt i ryzyko Dostawcy. 
W takim przypadku Odbiorca nie jest zobowiązany do odbioru 
przedmiotu opóźnionej dostawy od Dostawcy. Dostawca jest 
zobowiązany do pokrycia kosztu zakupu u innego Dostawcy. 

j) Dostawca zapłaci Odbiorcy karę umowną: 
– za odstąpienie od umowy przez Odbiorcę z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Dostawca w wysokości 5% wartości umownej brutto 
niezrealizowanej części umowy, 

– za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność Dostawca w wysokości 5% wartości umownej brutto 
niezrealizowanej części umowy, 

– za zwłokę w dostawie zamawianego towaru nie przekraczającą 3 dni– 
0,1% całkowitej wartości umownej brutto umowy, a w przypadku zwłoki 
przekraczającej 3 dni – 0,5 % całkowitej wartości brutto umowy. W 
przypadku zwłoki dłuższej niż 3 dni, Odbiorca może skorzystać z 
uprawnienia określonego w pkt i) tiret 2. W takim wypadku, Odbiorca 
jest uprawniony do naliczania kar umownych do dnia zrealizowania 
dostawy przez innego dostawcę, 

– za zwłokę Dostawcy w wykonaniu obowiązku dostarczenia rzeczy 
wolnych od wad w terminie, o którym mowa w pkt i) tiret 1, Dostawca 
zapłaci Odbiorcy karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej wartości 
brutto umowy, za każdy dzień zwłoki. 
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k) Odbiorca zapłaci Dostawcy karę umowną: 
– za odstąpienie od umowy przez Dostawcę z przyczyn zawionionych 

przez Odbiorcę- w wysokości 5 % wartości umowy brutto za 
niezrealizowaną część umowy. 

6. Wymagania jakie powinni spełniać Wykonawcy w zakresie dokumentów i 
oświadczeń:  
Wraz z propozycją ofertowa należy złożyć: 
a) Certyfikat CE lub równoważny. 

Jako równoważny Zamawiający uzna dokument stwierdzający zgodność 
wyrobu z deklarowanymi przez wytwórcę lub określonymi w przepisach bądź 
normach właściwościami. W przypadku braku takiego certyfikatu Zamawiający 
wymaga oświadczenia wykonawcy o braku wymogu  certyfikatu CE  

b) Ulotka, karta katalogowa - Parametry techniczne zawierające szczegółowy 
opis przedmiotu zamówienia w zakresie typu, producenta i innych parametrów 
sporządzone w języku polskim 

6. Inne 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Oferta wariantowa 
zostanie odrzucona wraz z oferta podstawową. 

 

Zwracamy się z prośbą o przesłanie propozycji ofertowej wypełnionej zgodnie 
z załącznikiem nr 1, specyfikacji technicznej wypełnionej zgodnie z 
załącznikiem nr 2  do niniejszego zapytania ofertowego oraz wymaganych 
dokumentów w zamkniętej kopercie na adres: 

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

w nieprzekraczalnym terminie do 09.06.2021 r. do godz. 14.00 
z dopiskiem „Propozycja ofertowa – nr postępowania 14/DEG/AS/2021 

Osoba do kontaktu: 
Anna Skandy – Kierownik Zamówień Publicznych 
tel. 32 233 41 12 wew. 288 
e-mail: zampub@szpitaltoszek.pl 

Z poważaniem: 

Erwin Janysek 

Dyrektor Szpitala 

Załącznik: 
1. Propozycja ofertowa  
2. Specyfikacja techniczna 


