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SCM/ZO/IV/2017

Strzelin, 20.06.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Zamawiający:
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 46
57-100 Strzelin
2. Nazwa zadania
Dostawa i montaż urządzenia rejestrującego - przelicznika typu Mac BAT dla Strzelińskiego Centrum
Medycznego Sp. z o.o.
3. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest sprzęt fabrycznie nowy – przelicznik typu Mac BAT o zasilaniu bateryjnym
do gazomierza rotorowego COMMON typ CGR 01
Przedmiot zamówienia obejmuje:
 Dostawę, montaż oraz konfigurację urządzenia w obecności przedstawiciela Działu Pomiarów
i Telemetrii (PMT) Wrocław
 Sporządzenie odpowiedniej dokumentacji technicznej
 Utylizację niesprawnego urządzenia
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Warunki stawiane Wykonawcom
1. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia ofert.
2. Wykonawca może złożyć wyłącznie 1 ofertę.
3. Zamawiający wymaga aby dostarczone urządzenie rejestrujące posiadało 24 miesięczny
okres gwarancji, w czasie którego Wykonawca będzie zobowiązany do bezpłatnego
serwisowania oraz wykonania przeglądów oferowanego sprzętu.
4. Do oferty należy załączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6
m-cy przed upływem terminu składania ofert.
5. Termin wykonania zamówienia
Przedmiot zamówienia – dostawę i montaż sprzętu należy wykonać w terminie do 14 dni od dnia
podpisania umowy.
6. Opis sposobu obliczenia ceny
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym podatek VAT w
ustawowej wysokości, a także koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena oferty ma być wyrażona
w złotych polskich.
7. Kryteria wyboru oferty
1. Cena - 100 punktów
Cena oferty najniższej / cena oferty ocenianej x 100
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2.
3.
4.
5.
6.
7.

Oferent, którego oferta będzie najkorzystniejsza cenowo, otrzyma maksymalną liczbę
punktów; pozostali oferenci odpowiednio mniej.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
W przypadku złożenia ofert z taką samą najwyższą liczbą punktów, Wykonawcy, którzy
złożyli tożsame oferty zostaną wezwani do złożenia ofert dodatkowych.
Zamawiający podpisze umowę z wybranym Wykonawcą.
Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Sposób rozliczenia z Zamawiającym
Płatność za wykonaną dostawę Zamawiający ustala na 60 dni.
Forma rozliczenia – przelew na podstawie prawidłowo wystawionej faktury.
Zamawiający może odstąpić od wyboru oferty jak i unieważnić postępowanie bez podania
przyczyny na każdym jego etapie.

8. Termin, miejsce i forma składania ofert
Zamawiający dopuszcza składanie ofert:
1. w wersji elektronicznej na adres mailowy sekretariat@szpitalstrzelin.pl do dnia 26.06.2017
roku do godz. 12:00.
2. lub w wersji papierowej - przesyłka na adres Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul.
Wrocławska 46, 57-100 Strzelin lub osobiście w siedzibie Strzelińskiego Centrum Medycznego
Sp. z o.o., w budynku Dyrekcji i Administracji w sekretariacie - I piętro pok. nr 4 do dnia
26.06.2017 roku do godz. 12:00.
9. Otwarcie ofert
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2017 roku do godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego Strzelińskie
Centrum Medyczne Sp. z o.o., ul. Wrocławska 46, 57-100 Strzelin, w budynku Dyrekcji i Administracji II piętro pok. nr 8.
10. Sposób rozstrzygnięcia
Informacja o rozstrzygnięciu zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego - w terminie
nie późniejszym niż 3 dni od daty wyłonienia Wykonawcy.
Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zostanie niezwłocznie powiadomiony o terminie
podpisania umowy.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy.

___________________________________________________________________________________________________________________2/ 3
Strzelińskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. z siedzibą w Strzelinie przy ul. Wrocławskiej 46
Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS: 0000294023; NIP: 914-15-35-587; REGON: 020608708; Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 18 397 950,00 zł.
Numer rachunku bankowego:Deutsche Bank 30 1910 1048 2407 3071 4168 0001

Załącznik nr 1
Nazwa i adres Wykonawcy
/pieczęć firmowa/

FORMULARZ OFERTOWY
Nawiązując do zapytania ofertowego p.n. „Dostawa i montaż urządzenia rejestrującego
przelicznika typu Mac BAT dla Strzelińskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o.”

-

1) Oferuję wykonanie zamówienia za kwotę:
Netto
Brutto

........................... zł (słownie: ......................)
........................... zł (słownie: ......................)

Ceny brutto zawierają dostawę, montaż sprzętu oraz szkolenie personelu.

2) Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami udzielenia zamówienia i nie wnoszę do nich
zastrzeżeń.

3) Termin płatności za wykonaną dostawę ustala się na 60 dni licząc od dnia wykonania dostawy i
montażu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym stanowiącym
załącznik do faktury.
4) Oświadczam, iż jako Wykonawca posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do realizacji
przedmiotu zamówienia.
5) Oświadczam, iż jako Wykonawca pozostaję związany ofertą na czas wskazany w zapytaniu
ofertowym.
6) Załącznikami do niniejszej oferty są następujące dokumenty:
a) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia uwzględniający parametry techniczne oferowanego
sprzętu oraz prospekty, katalogi, ulotki.
b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia
do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem
terminu składania ofert.

…...................................
Miejscowość, data
.......................................................................
(podpis i pieczątka imienna
uprawnionego (-ych) przedstawiciela (-li) Wykonawcy)
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