Nr sprawy BZP.38.383-19.18

Formularz oferty
po zmianach z dnia 25.04.2018r.
Postępowania o udzielenie zamówienia o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości
kwoty 30 000 euro, na podstawie art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
– procedura udzielenie zamówienia równej lub przekraczającej kwoty 2 000 euro do 30 000 euro, zgodnie z § 22
Regulaminu.

Część A :

Na wykonanie dostaw/usług/robót budowlanych poniżej 30 000 euro.
L. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2
Al. Jana Pawła II 7, 44–330 Jastrzębie – Zdrój

REGON: 272790824, NIP: 633-10-45-778, KRS 0000048508
ll. NAZWA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zamówienie pn: Wykonywanie badań wody dla
potrzeb Szpitala.
2. Opis przedmiotu zamówienia oraz ilości i ceny jednostkowe zawiera załącznik nr 2 do Formularza
oferty – Formularz asortymentowo –cenowy.
III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWINIA:
umowa będzie obowiązywać przez okres 36 miesięcy od dnia 23.05.2018r. lub do dnia
wykorzystania kwoty netto: 44.568,00 PLN, brutto: 54.818,64 PLN.
IV. WARUNKI PŁATNOŚĆI
Należność za każdą wykonaną część przedmiotu zamówienia płatna będzie w terminie 60 dni od dnia
doręczenia faktur do siedziby Zamawiającego (raz w miesiącu po zakończeniu danego miesiąca). Jako
dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
V. INNE WYMAGANIA: (jeżeli dotyczy)
VI. OPIS SPOSOBU ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Ofertę na Formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 31.04.2018r. do godz. 10:00:
• pisemnie, na adres Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 2, Al. Jana Pawła II 7, 44-330 Jastrzębie
- Zdrój, I p, Sekretariat (koperta zaklejona, opisana: Procedura do 30.000 euro BZP.38.383-19.18)nie otwierać przed 31.04.2018r. godz. 10:00) lub
• faksem z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) na numer o32 47 84 549
lub
• w wersji elektronicznej z podpisem Wykonawcy (oferta nie podpisana zostanie odrzucona) e-mail:
zp@wss2.pl.
2. Cena w niej podana ma być wyrażona cyfrowo i słownie;
3. Winna być napisana w języku polskim, czytelnie;
4. Winna obejmować całość zamówienia.
VII. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykonawca winien zapoznać się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy.
2. Wykonawca winien posiadać zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu zamówienia opisanego w pkt II części A Formularza oferty w oparciu o załącznik
nr 2 do Formularza oferty - Formularz asortymentowo – cenowy.
W związku z powyższym Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał, a w przypadku

świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, co najmniej 1 zadanie o charakterze
podobnym do przedmiotu zamówienia ( zał. nr 3).
Na potwierdzenie należytego wykonania usługi dołączy dowód, od Zamawiającego, któremu
Wykonawca należycie zrealizował usługę (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługa wskazana w pkt II części A Formularza oferty została wcześniej wykonana,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w poświadczenia).
3. Badania wody do dializ mają być wykonywane przez laboratorium akredytowane.
VIII. OFERTA MA ZAWIERAĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY I ELEMENTY:
1. Część A i wypełnioną część B Formularza oferty (cały dokument).
2. Wypełniony załącznik nr 2 do Formularza oferty (Formularz asortymentowo – cenowy).
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji (kopia
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania
Wykonawcy).
4. Wykaz wykonanej minimum jednej usługi opisanej w pkt II części A Formularza oferty
zrealizowanej w okresie ostatnich trzech lat, licząc od daty składania ofert a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadającej przedmiotowi zamówienia
zawartemu w załączniku nr 2 do Formularza oferty (wg załącznika nr 3) wraz z potwierdzeniem
należytego wykonania tej usługi (w przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz
którego usługa wskazana w pkt II części A Formularza oferty została wcześniej wykonana,
Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania w/w poświadczenia).
IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY W SKŁADANEJ PROPOZYCJI CENOWEJ:
1. W cenie oferty winny zawierać się wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania
Zamówienia.
2. W formularzu oferty należy podać cenę oferty: wartość netto i wartość brutto.
X. KRYTERIUM OCENY OFERT:
Kryterium – cena 100%
XI. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU W SPRAWACH:
a) merytorycznych są:
- ze strony Zamawiającego: Mariola Antończyk - Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych i Higieny.
b) formalno- prawnych:
- ze strony Zamawiającego: Izabela Sobczak - St. Inspektor ds. Zamówień Publicznych.
XII. ZAŁĄCZNIKI:
Załącznik nr 1 – Wzór umowy (lub Istotne postanowienia umowy),
Załącznik nr 2 – Formularz asortymentowo –cenowy.
Załącznik nr 3 - Wykaz wykonanych usług odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

Część B
I NAZWA I ADRES WYKONAWCY:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NIP ...............................................................

Regon .............................................................

e-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
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Nazwa banku i numer rachunku bankowego ...........................................................................
.....................................................................................................................................................

II. OFERUJĘ WYKONANIE WYŻEJ WYMIENIONEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA CENĘ NIE
WYŻSZĄ NIŻ:
Ogółem:
Netto: 44.568,00 PLN /słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt osiem złotych
00/100.
Brutto: 54.818,64 PLN /słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset osiemnaście złotych 64/100,
wynikającą z cen jednostkowych zawartych w załączniku nr 2 do Formularza oferty.

III. OSOBAMI WYZNACZONYMI DO KONTAKTU ZE STRONY WYKONAWCY SĄ:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
IV. OŚWIADCZENIA:
1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy i nie
wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.
2. Wykonawca oświadcza, że wykona przedmiot zamówienia w terminie określonym przez
Zamawiającego.
3. Wykonawca oświadcza, iż posiada zdolność techniczną i zawodową umożliwiającą wykonywanie
przedmiotu umowy opisanego w pkt II części A Formularza oferty.
V. ZAŁĄCZM DO NINIEJSZEGO FORMULARZA NASTĘPUJĄCE ZAŁĄCZNIKI, STANOWIĄCE INTEGRALNĄ
CZĘŚĆ OFERTY:

1. .........................................................................................................................................
2. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Miejscowość .................................................. dnia ....................................................................
.................................................................
Podpis osoby uprawnionej

..................................................................
Pieczęć Wykonawcy

y
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