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ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641
tel. 15 864-85-04, fax 15 864-68-76
www.szpitalstaszow.pl, e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl
Staszów, dnia 14.09.2017 r.

Zaproszenie do składania ofert
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie zwraca
się z prośbą o składanie ofert cenowych na dostawy „Pieluchomajtek”.
Szczegółowe warunki niniejszego postępowania.
I.

Tryb zamówienia i podstawa prawna jego zastosowania
Na podstawie art. 4 ust 8 (zamówienia poniŜej 30 000 Euro) obowiązującej ustawy z dnia 29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający zaprasza Wykonawców do
składania ofert cenowych na dostawy „Pieluchomajtek”.

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania wobec Wykonawców, znajdują się
w niniejszym zaproszeniu do składania ofert oraz w załącznikach numer 1 i 2.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą, rozładunkiem towaru w miejscu
wskazanym przez Zamawiającego, tj. w aptece Zamawiającego niŜej wymienionych pozycji:
Lp.
Nazwa asortymentu
rozmiar
1. Pieluchomajtki oddychające na całej powierzchni, z dwoma
L
ściągaczami taliowymi z przodu i z tyłu; posiadające 4
elastyczne przylepcorzepy do wielokrotnego mocowania. Osłonki
M
boczne zamocowane na całej długości pieluch, skierowane na
zewnątrz. Falbanki z przędzą elastyczną zapobiegające
wyciekom w obszarze pachwinowym. WyposaŜone w dwa
wkłady chłonne z superabsorbentem. Chłonność wg ISO 11948
– 1 (g) nie mniej niŜ:
- Roz. L-2600g, obwód w pasie 100-150 cm;

S

j.m.

ilość

szt.

36 000

szt.

7 200

szt.

300

- Roz. M-2300g, obwód w pasie 75-110cm;
- Roz. S-1600g, obwód w pasie 55-80cm

3. Materiały powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania producenta.
4. Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości przedmiotu zamówienia, co
uzaleŜnione jest od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego, wynikających z jego bieŜącej
działalności, czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Oznacza to, Ŝe
ilości przedmiotu zamówienia podane w zaproszeniu do składania ofert stanowią wartości
(ilości) szacunkowe i mogą podlegać zmianom w trakcie realizacji umowy.
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II. Nazwa, adres i dane kontaktowe Zamawiającego
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie
ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów
tel. 15 864 85 04
fax. 15 864 68 76
e-mail: przetargi@szpitalstaszow.pl
III. Oferty częściowe
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert częściowych.
IV. Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza moŜliwości składania ofert wariantowych.
V.

Wymagania dotyczące ofert
1. Oferty naleŜy składać w sekretariacie SPZZOZ w Staszowie, ul. 11 Listopada 78,
28-200 Staszów w terminie do dnia 20.09.2017 roku do godziny 12:00,
w kopertach z dopiskiem – Oferta na dostawy Pieluchomajtek.
2. Wykonawca moŜe zadawać pytania dotyczące niniejszego postępowania. Zamawiający
udzieli odpowiedzi na pytania wniesione w terminie do dnia 18.09.2017 roku.
3. Oferta winna zawierać następujące dokumenty:
a) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – załącznik numer 1;
4. O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych dostępnych w odpowiednich bazach
internetowych, Wykonawca musi złoŜyć dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień
/ pełnomocnictw osób składających ofertę.
5. Zamawiający zaŜąda złoŜenia niŜej wymienionych dokumentów od Wykonawcy którego
oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, tj.:
a) Dokumenty, tj. opisy lub foldery lub fotografie lub opisy techniczne lub dane
katalogowe producenta potwierdzające wymagane parametry techniczne
oferowanego przedmiotu zamówienia zgodnie z załączonym opisem przedmiotu
zamówienia;
b) Próbki wyrobów do kaŜdej pozycji asortymentowej w ilości 1 szt.

VI. Kryteria i ocena ofert
Jedynym kryterium oceny ofert będzie cena oferty brutto (waga 100%). Zamawiający wybierze
ofertę najtańszą z ofert złoŜonych.
VII. Termin i sposób realizacji
1. Realizacja zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie partiami w okresie od dnia
podpisania umowy po rozstrzygnięciu postępowania do dnia 15.01.2019 roku.
2. Dostawy będące przedmiotem zamówienia odbywać się będą partiami w ilościach
kaŜdorazowo ustalonych przez Zamawiającego telefonicznie, faxem lub za pomocą
poczty elektronicznej.
VIII. Warunki płatności
Warunki płatności szczegółowo są przedstawione w projekcie umowy.
IX. Umowa dotycząca zamówienia
Podpisana przez Zamawiającego jednostronnie umowa zostanie przesłana do Wykonawcy, który
po jej podpisaniu przez osoby właściwie umocowane odeśle 1 egzemplarz do Zamawiającego.
X.

Zamawiający zastrzega sobie moŜliwość zakończenia postępowania bez wyboru oferty.
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