Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
63-700 Krotoszyn, ul. Młyńska 2
tel. (062) 588 03 90 fax. (062) 588 04 02
Nr KRS 000 000 275
NIP: 621-15-36-551
REGON: 000310226
e-mail: spzoz@krotoszyn.pl
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Misja zakładu:
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej i wrażliwość na
problemy naszych pacjentów”

ZAPYTANIE OFERTOWE
RZP-V/9/2/13
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Młyńska 2 63-700 Krotoszyn
działając na podstawie art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U.2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
Zwraca się z prośbą o złożenie pisemnej oferty na dostawę środków czystości na
okres 12 miesięcy.
Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U.2010. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) wobec niniejszego zamówienia nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. W związki z powyższym otrzymanie od
Wykonawców ofert nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
1.Warunki realizacji umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącej załącznik nr 1.
2.Środki czystości żądane przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 2
– Formularz cenowy.
Jedynym kryterium wyboru oferty jest cena.
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Ofertę , podpisaną przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, z
wykorzystaniem załącznika nr 2 – Formularz cenowy, należy złożyć w sekretariacie
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krotoszynie, Młyńska 2
w terminie do dnia 04.10.2013 r. do godz. 09.00 z dopiskiem „Zapytanie ofertowe na
dostawę środków czystości”.
2. Ofertę można składać osobiście lub przesłać do w/w terminu na adres Zamawiającego.
3. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko wykonawcy. Wykonawca
zobowiązany jest przygotować przesyłkę w taki sposób, aby w stopniu maksymalnym
zapobiec jej uszkodzeniu w czasie transportu pocztowego.
4. Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający, na wniosek wykonawcy, pisemnie potwierdzi przyjęcie od niego oferty,
podając datę i godzinę dokonania powyższej czynności oraz kolejny numer w danym
postępowaniu.

