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ZAPYTANIE OFERTOWE
dot. dostawy implantów ortopedycznych 

Niniejsze zapytanie nie stanowi zapytania ofertowego w rozumieniu przepisów ustawy PZP.

1) Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa implantów ortopedycznych.  Szczegółowy opis

i wielkość przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania. 
2. Ilości asortymentu podane w załączniku nr 2 są ilościami orientacyjnymi i Zamawiający zastrzega

sobie  możliwość zmiany ilości zamawianego asortymentu  z przyczyn wynikających ze specyfiki
działalności Zamawiającego. 

3. Przedmiot zamówienia musi być zgodny z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.
Wyroby  medyczne  będące  przedmiotem  niniejszego  postępowania  muszą  spełniać  wymogi
niezbędne do ich używania bez konieczności zakupienia dodatkowych elementów z wyłączeniem
maszyn i urządzeń, dla których prawidłowego wykorzystania wyroby te zostają zamówione. 

4. Oferta Wykonawcy nie spełniająca powyższych wymagań podlega odrzuceniu.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 

2) Warunki wymagane od Wykonawców:
Zamawiający wymaga załączenia do oferty następujących oświadczeń i dokumentów:

• formularz ofertowy,

• formularz cenowy,

• aktualny odpis  z  właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o  działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

• pełnomocnictwo  w przypadku podpisania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie
rejestrowym. 

3) Termin realizacji zamówienia:
Sukcesywnie w ciągu 12 miesięcy od daty udzielenia zamówienia.

4) Warunki płatności:
Płatność przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury.

5) Kryteria oceny ofert:
Cena - 100%.

6) Osoby uprawnione do kontaktu:
Estera Urbaniak, adres e-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl

7) Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
1. Ofertę  należy  przesłać  w  formie  elektronicznej  na  adres  e-mail:  eurbaniak@szpital.slupca.pl

w terminie do dnia: 08.09.2020 r. do godziny 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. 
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8) Załączniki:
Zał. nr 1 – Formularz ofertowy
Zał. nr 2 – Formularz cenowy
Zał. nr 3 – Wzór umowy.

9) Dodatkowe informacje:
1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy. 
2. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  dokonania  zmian  warunków  zapytania  ofertowego

w uzasadnionych przypadkach, a także jego odwołania oraz zakończenia postępowania bez wyboru
oferty,  w  szczególności  w  przypadku,  gdy  wartość  oferty  przekracza  wielkość  środków
przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia.
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