Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
Węgorzewo, dnia 06 marca 2018 r.
Nr sprawy: 06/ 2018
ZAPYTANIE OFERTOWE
(podstawa prawna: art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych)
Zamawiający:
Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie,
ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo,
tel. (87) 427 27 66, fax (87) 427 27 85
e’mail: spspzozw@wp.pl
zaprasza do składania ofert
Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie I:
Sukcesywne dostawy nakładek mopów bawełnianych dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ
w Węgorzewie. Łączna ilość – 285 sztuk.
Zadanie II:
Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego i wielokrotnego użytku.
39220000-0 - Sprzęt kuchenny, artykuły gospodarstwa domowego i artykuły domowe oraz artykuły
cateringowe
Szczegółowy opis zamówienia:
Zadanie I: mop bawełniany płaski (nakładka) o wymiarach 52x17 cm, kieszeniowy z trapezowymi
zakładkami, o bardzo wysokiej chłonności bez wstępnego prania, z podwójnie przeszywanymi
pętlami, wytrzymałość – 350 cykli prania, kurczliwość do 2,5%, temperatura prania do 95 oC,
zastosowanie – dezynfekcja, mycie na mokro i wilgotno, do wszystkich typów posadzek. Ilość
mopów: 285 sztuk.
Zadanie II: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do zapytania
ofertowego – Formularz asortymentowo-ilościowy.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Opis kryteriów wyboru wykonawcy:
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Zadanie I:
cena 80%
Oferowana cena minimalna
Punkty = --------------------------------------------- x 80
Cena badanej oferty
Jakość 20%
Zamawiający przyzna maksymalnie 20 pkt w kryterium jakości. Wykonawcy, którzy nie dostarczą 1
szt. mopa dla celów oceny jakości otrzymają 0 pkt.
Uwaga! Zamawiający informuje, że nie będzie dokonywał zwrotu próbek mopów dostarczonych
przez Wykonawców do oceny jakości.
Zadanie II - Zamawiający wybierze ofertę najtańszą (z najniższą wartością brutto oferty).
Wartość brutto oferty należy wyliczyć w następujący sposób:
Ilość x cena netto = wartość netto
Wartość netto + należny podatek VAT = Wartość brutto oferty

2.

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od podpisania umowy.

3.

Wymagania zamawiającego: Wykonawcy składający ofertę na zadanie I winni dostarczyć

wraz z ofertą (lub przed złożeniem oferty) 1 szt. nakładki mopa, będącego przedmiotem
postepowania, dla celów oceny jakości mopa.
Pozostałe warunki zgodnie z projektem umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

4.

Warunki realizacji zamówienia: dostawy sukcesywne, wg zapotrzebowania zamawiającego

po wcześniejszym uzgodnieniu ilości zamawianego towaru. Koszt dostawy pokrywa Wykonawca.
Pozostałe warunki dostaw zawarte w projekcie umowy – załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

5.

Termin i sposób przekazywania odpowiedzi i wyjaśnień przez zamawiającego:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie niniejszego zapytania lub
załączników. Zamawiający odpowie niezwłocznie, treść odpowiedzi przekaże Wykonawcy, bez
wskazywania

źródła

zapytania

oraz

zamieści

na

stronie

internetowej:

spspzozwegorzewo.republika.pl
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Osobą do kontaktów w sprawie zamówienia jest Pan Adam Wasilewski, tel. 87 4272766 w. 130
6.

Miejsce, termin i sposób składania ofert:

Oferty należy składać: zadanie I i II do dnia 12 marca 2018 r. w dowolny sposób, dogodny dla
Wykonawcy, tj.: drogą elektroniczną; spspzozw@wp.pl lub faksem: 87 427 27 85 lub drogą
pocztową na adres Zamawiającego lub osobiście do sekretariatu Szpitala, ul. Gen. J. Bema 24,
budynek B do godz. 12.00.
Do oferty (zadanie I) należy dołączyć 1 szt. nakładki mopa, w celu oceny jakości.
Do oferty (zadanie II) należy dołączyć próbnik ceraty, rozm. 3x3 cm.
Oferta winna być podpisana przez osobę/ osoby uprawnione do podpisania oferty.
W innym przypadku do oferty winno być dołączone pełnomocnictwo do podpisania oferty.
7.

Istotne postanowienia umowy lub projekt umowy:

Istotne postanowienia umowy/ projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
8.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia, a także do rezy-

gnacji z zamówienia bez podania przyczyny przed podpisaniem umowy.
Załączniki do zapytania ofertowego:
1/ Formularz oferty – załącznik nr 1,
2/ Formularz asortymentowo-ilościowy – załącznik nr 2 (dotyczy zadania II),
3/ Projekt umowy – załącznik nr 3

mgr Agnieszka Szałko
Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66
F: 87 427 27 85
E: spspzozw@wp.pl
W: www.spspzozwegorzewo.republika.pl

ZOLP Rudziszki 87 437 80 13
WOTUW Giżycko 87 428 40 30
PZP Giżycko
87 429 13 98
PZP Pisz
501 026 211

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr. IT-65931

Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie
Załącznik nr 1
.......................................................................
(pieczęć wykonawcy, NIP, nr tel./faksu)
…………………………………………………..
e’mail Wykonawcy

OFERTA
W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywne dostawy
artykułów gospodarczych dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie, składamy
niniejszą ofertę. Oferujemy wykonanie zamówienia, zgodnie z opisem zawartym w
zapytaniu ofertowym, za cenę:
Zadanie I – sukcesywne dostawy mopów:
Cena netto 1 sztuki mopa ......................................... zł
VAT ..... % ....................... zł,
Cena brutto 1 sztuki mopa........................................ zł
wartość netto 285 sztuk mopów ............................... zł
VAT ................. % .................................................. zł
wartość brutto 285 sztuk mopów ......................... zł (słownie: ........................................
……………………………………………………………………………………………).
Zadanie II - Sukcesywne dostawy artykułów jednorazowego i wielokrotnego użytku:
wartość netto ......................................................... zł
VAT ................. % .................................................. zł
wartość brutto ........................................................ zł (słownie: ........................................
……………………………………………………………………………………………), zgodnie z załączonym
formularzem asortymentowo-ilościowym.
Oświadczamy, że :
1/ dostawy będziemy realizować sukcesywnie, zgodnie z zapotrzebowaniem
zamawiającego,
2/ spełniamy warunki określone w zapytaniu ofertowym odnoszące się do Wykonawcy
oraz oferowanego towaru,
2/ termin dostawy do 4 dni od złożenia zamówienia telefonicznie, potwierdzonego na
piśmie przez Zamawiającego.
5/ zapoznaliśmy się z projektem umowy, dołączonym do zapytania, nie wnosimy
zastrzeżeń co do ww. projektu, zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach
zawartych w zapytaniu, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego.
....................................... dnia ..........................
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Załącznik nr 3
Projekt umowy o dostawy artykułów gospodarczych, nr …/2018
zawarta w dniu …………………… 2018 r. w Węgorzewie, pomiędzy:
Szpitalem Psychiatrycznym Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie z
siedzibą w Węgorzewie przy ul. J. Bema 24, zarejestrowanym w w Rejestrze Stowarzyszeń,
Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Samodzielnych Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w
Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000019406, NIP
845-114-76-43, REGON 790240956, reprezentowanym przez:
Dyrektora - Agnieszkę SZAŁKO, zwanym w dalszej części Udzielającym Zamówienie,
przy kontrasygnacie Pana Witolda Juchniewicza – Głównego Księgowego Szpitala
Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie,
a
............................................................................................................... z siedziba, kod i
miejscowość............................................... , ul. ...................................... tel. ...................
fax ....................... ; miejsce i nr rejestracji: nr KRS .................................. , data dokonania
wpisu ..................... , przez ................................................ , NIP
..........................
REGON ............................. , którą reprezentuje: ............................................................
- ............................, zwaną dalej Wykonawcą.
Strony zawierają umowę na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) o wartości poniżej 30 tysięcy euro, w
trybie zapytania ofertowego, o następującej treści:
§ 1. Przedmiot Umowy i miejsce wykonania świadczenia
Przedmiotem umowy są sukcesywne dostawy mopów bawełnianych, łącznie 285 sztuk / i/
lub artykułów jednorazowego i wielokrotnego użytku dla Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ
w Węgorzewie, zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy, która stanowi załącznik do
niniejszej umowy.
§ 2. Termin i sposób realizacji
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony, od dnia ……….. 2018 r. do ………. 2019
r.
2. Niniejsza umowa kończy się także wraz z wyczerpaniem wynagrodzenia
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przewidzianego w § 3 ust. 1, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
3. Dostarczany towar odpowiadał będzie normom jakościowym zawartym w
zapytaniu ofertowym oraz zobowiązaniem Wykonawcy podjętym w ofercie.
4. Zamawiający będzie składał zamówienia telefonicznie oraz potwierdzał na piśmie
składane zamówienie z określeniem asortymentu i ilości towaru w poszczególnej
partii dostaw.
5. Dostawa towaru odbywać się będzie transportem Wykonawcy i na jego koszt, w
terminie do 4 dni od złożenia zamówienia telefonicznie, potwierdzonego na
piśmie przez Zamawiającego.
6. Dostawy realizowane będą sukcesywnie, wg zapotrzebowania zamawiającego,
w dni robocze, w godzinach od 7:25-14:00.
7. Miejscem wykonania świadczenia są magazyny szpitala
na terenie siedziby
Zamawiającego, tj. ul. Gen. J. Bema 24, 11-600 Węgorzewo.
8. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Zamawiającego jest Pan
Adam Wasilewski – Magazynier, tel. 87 427 27 66 w. 130, e’mail: ……………….
9. Osobą odpowiedzialną za realizację umowy ze strony Wykonawcy jest
……………………………………………..., tel. ……………., e’mail ………
10. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu i
ponosi całkowitą odpowiedzialność za jego dostawę do wskazanego miejsca.
11. W razie zakwestionowania przez Zamawiającego jakości lub ilości towaru,
weryfikowana na podstawie złożonego zamówienia (Wz), Wykonawca zobowiązany
jest do niezwłocznego, nie dłużej niż w ciągu 3 dni, uzupełnienia brakującego
towaru lub wymiany na towar odpowiadający właściwym normom jakościowym.
12. W przypadku braku asortymentu w magazynie Wykonawcy, Wykonawca
zobowiązany jest dostarczyć asortyment synonimowy (jeżeli występuje) zgodnie
z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym, po wcześniejszym uzgodnieniu
z wyznaczonym pracownikiem magazynu, przy czym cena asortymentu
synonimowego nie może być wyższa niż cena asortymentu objętego przedmiotem
niniejszej umowy. Za asortyment synonimowy uważa się produkt równoważny,
mający te same wskazania co do stosowania oraz tę samą postać lub produkt
o lepszej jakości.
§ 3. Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wyniesie maksymalnie,
zadanie………: ................... zł netto, plus obowiązujący podatek VAT,
brutto
..............
zł
słownie:....................................................................................................................
2. Wszystkie ceny określone w ofercie zostają ustalone na okres ważności umowy
i nie będą podlegały zmianom, za wyjątkiem zmiany stawki podatku VAT,
w przypadku której to zmiany ceny brutto oraz stawki podatku VAT podlegają
zmianie, ceny netto pozostają bez zmian.
3. Wykonawca nie może przenosić wierzytelności wynikających z umowy na rzecz
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osób trzecich, bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. W przypadku upływu terminu trwania umowy, określonego §2 ust. 1 przed
wyczerpaniem wynagrodzenia określonego w ust. 1, Wykonawcy nie przysługuje
żadne roszczenie uzupełniające.
5. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z dostawą
artykułów określonych w §1.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany w okresie realizacji umowy,
w zależności od jego rzeczywistych potrzeb ilości asortymentu, określonego w §1.
§ 4. Termin płatności
1. Zamawiający dokona zapłaty należności przelewem na konto Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia prawidłowo wystawionej faktury za dostawę.
Wykonawca wystawi fakturę po każdej zrealizowanej dostawie.
2. Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez
Zamawiającego polecenia do banku.
3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem VAT i upoważnia wykonawcę do
wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.
4. W przypadku braku na fakturze jakichkolwiek danych lub nieprawidłowego
wystawienia faktury, termin płatności ulega wstrzymaniu i rozpoczyna bieg na
nowo od dnia usunięcia przez Wykonawcę stwierdzonych braków.
§ 5. Kary umowne i odstąpienie od umowy
1. Strony ustalają kary umowne w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy, której
zwłoka dotyczy, za rozpoczęty każdy dzień nieterminowego lub nienależytego
wykonania umowy.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% ceny brutto
niezrealizowanej części umowy, jeśli odstąpienie od umowy nastąpi z winy leżącej
po stronie Wykonawcy.
3. W przypadku opóźnienia w płatnościach, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki
w wysokości 0,1% wartości opóźnionego świadczenia za każdy dzień opóźnienia
w płatnościach.
4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie
umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili
zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może
żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
5. Zastrzeżenie kar umownych nie wyłącza prawa zamawiającego do dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.
6. Zamawiający zastrzega prawo potrącania kar umownych z wynagrodzenia
należnego Wykonawcy.
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§ 6. Zmiana umowy
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w części dotyczącej cen towarów
w następujących przypadkach:
a) w przypadku zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena
brutto, cena netto pozostanie bez zmian;
b) obniżenia cen jednostkowych poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia.
§ 7. Ustalenia końcowe
1. Umowa wchodzi w życie z dniem ………………………………………………..
2. Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają dla swej ważności formy
pisemnej pod rygorem nieważności, podpisanej przez obie strony.
3. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu Cywilnego.
4. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo sądem będzie sąd właściwy
miejscowo dla miasta Węgorzewa.
5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla
Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Kontrasygnata:

Załączniki stanowiące integralną część umowy:
1/ Oferta Wykonawcy,
2/ Formularz asortymentowo-ilościowy (dotyczy zadania II).
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