ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2021
na dostawy materiałów biurowych i papierniczych
1) Nazwa i adres Zamawiającego :
Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza z siedzibą przy ul.
Sądowej 18, 86-100 Świecie, NIP 559-16-99-097
e-mail: sekretariat@szpital-psychiaryczny.swiecie.pl
tel. 52-33-08-305, 52-33-08-396

2) Osoba do kontaktu w sprawie zapytania:
Lucyna Rydziel
e-mail: l.rydziel@ szpital-psychiaryczny.swiecie.pl
tel. 52-33-08-396
3) Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są dostawy materiałów biurowych i papierniczych.
Szczegółowy zakres zamówienia :
a) Dostawa towaru po uprzednim zamówieniu e-mailowym lub telefoniczny.
b) Dostawa na kosz dostawcy.
c) Dostawa dla zamówień kwartalnych (4 zamówienia w trakcie trwania umowy) – do 10 dni
kalendarzowych od momentu złożenia zamówienia.
d) Dostawa dla zamówień dodatkowych – do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
e) Płatność: przelewem w terminie do 30 dni.
f) Specyfikacja zamówienia: załącznik nr 3 jest szczegółowym wykazem rocznego asortymentu
w rozbiciu na poszczególne jednostki Szpitala.
g) Wykonawca na własny kosz przygotuje, spakuje i dostarczy bezpośrednio do wskazanych w
zamówieniu komórek organizacyjnych zamówiony asortyment.
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h) Zleceniobiorca zobowiązuje się dostarczyć asortyment w podziale kwartalnym i ilościowym
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych szpitala wraz z wydaniem zewnętrznym
dołączonym do zamówienia dla poszczególnej komórki organizacyjnych oraz kompletem
wydań zewnętrznych dostarczonych do Działu Organizacyjno- Prawnego.
i) Na wydaniu zewnętrznym wskazany musi być ośrodek kosztów do którego został dostarczony
asortyment.
j) Po potwierdzeniu przez Zamawiającego – nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od dnia
dostarczenia towaru - zgodności zamówienia z dostarczonym towarem Wykonawca wystawi
na podstawie każdej z WZ fakturę.
4) Termin realizacji zamówienia: maja 2021 r. – kwietnia 2022 r.
5) Sposób przygotowania oferty:
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Ofertę należy wysłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@szpital-psychiatryczny.swiecie.pl lub
osobiście do siedziby Zamawiającego (sekretariat w budynku dyrekcji) lub pocztą tradycyjną na adres
Zamawiającego do dnia 05.05.2021 r. do godz. 10:00.

6)Miejsce i termin otwarcia ofert:
a) Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 05.05.2021 r. o godzinie 10:15
b) Wykonawcy dostaną powiadomienie o wynikach postępowania w formie elektronicznej, na
wskazane przez siebie adresy poczty e-mail.
7) Termin związania ofertą:
a) Wykonawca pozostanie związany ofertą do 30 dni.
b) Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
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8) Informacja o sposobie przygotowania oferty:
a) Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
b) Złożona przez wykonawcę oferta musi zostać sporządzona według wzoru stanowiącego załącznik
nr 2 do zapytania ofertowego (formularz ofertowy).
c) Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
d) Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN. Cena ofertowa, jak również ceny jednostkowe
muszą uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego ogłoszenia oraz obejmować wszelkie koszty,
jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji z
przedmiotu zamówienia.
e) Cena ofertowa brutto zaproponowana przez wykonawcę w Formularzu ofertowym (załącznik nr 2
do zapytania ofertowego) musi obejmować wykonanie, dostawę i montaż w siedzibie Zamawiającego
oraz wszelkie podatki i zobowiązania wynikające z przedmiotu zamówienia. Będzie ona ostateczna i
wykluczać będzie żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie przedmiotu zamówienia.
f) Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją bez zastrzeżeń warunków określonych
w niniejszym zapytaniu.

9) Kryteria wyboru oferty:
a) Jedynym kryterium oceny oferty (100%) będzie cena całkowita za wykonanie przedmiotu
zamówienia,

wynikająca

z

oferty

cenowej

sporządzonej

przez

wykonawcę

zgodnie

z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
b) W kryterium cena ocena oferty zostanie przeprowadzona według formuły:
Cena najniższa spośród złożonych ofert
Otrzymane punkty = ------------------------------------------------------------------- x 100
Cena badanej oferty
c) Zamówienie zostanie udzielony wykonawcy, który spełni wszystkie wymienione wymagania oraz
przedstawi najkorzystniejsza ofertę cenową tj. uzyska największa liczbę punktów.
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d) W przypadku, gdy w postępowaniu zostaną złożone dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, a
cena ta będzie ceną najkorzystniejszą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia
negocjacji z tymi wykonawcami lub poproszenia o złożenie ofert ponownych.
e) Zamawiający nie będzie oceniał ofert jeżeli:
•

treść oferty nie będzie odpowiadać treści zapytania ofertowego,

•

oferta zostanie złożona po terminie składania ofert.

10) Warunki dodatkowe:
a) Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia niniejszego postępowania bez
podania przyczyny w przypadku zaistnienia okoliczności nieznanych mu w dniu sporządzenia
niniejszego zapytania ofertowego.
b) Zamawiający zastrzega możliwość żądania uzupełnienia dokumentów bądź ich wyjaśnienia, o ile
nie narusza to warunków konkurencji pomiędzy oferentami.
c) Wykonawca nie może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie, lecz może ją wycofać. W przypadku
ponownego złożenia oferty Zamawiający przyjmie jako cenę ofertową kwotę wynikającą z
pierwotnie złożonej oferty.
d) Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy złożą ofertę niezgodną z prawdą
(poświadczą nieprawdziwe informacje ).
e) Ofertę wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za odrzuconą.
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny ofert wiarygodności
przedstawionych przez wykonawców dokumentów, wykazów, danych i informacji.
g) Wykonawcy uczestniczą w niniejszym postępowaniu ofertowym na własne ryzyko i koszt i nie
przysługują im żadne roszczenia z tytułu odstąpienia bądź unieważnienia przez Zamawiającego od
postępowania ofertowego.
h) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
i) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
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