
L.Dz./PRO-dzpz/1338/2019             Tarnów, 18.03.2019r. 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, ul. Adama Mickiewicza 8, 33-100 

Tarnów zwraca się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów i akcesoriów 

medycznych. 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i akcesoriów medycznych dla Zakładu 

Pielęgniarstwa PWSZ w Tarnowie.  

 

2. Zamówienie obejmuje trzy części. Zamawiający dopuszcza możliwość składnia ofert 

całościowych lub ofert częściowych na każdą z części zamówienia opisanej w załączniku  

nr1. 

 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz ofertowy - załącznik nr 1. 
 

4. Materiały i akcesoria medyczne muszą posiadać znaki bezpieczeństwa, certyfikaty, (jeśli 

dotyczy danego artykułu) oraz być dopuszczone do użytkowania. 

 

II. Termin  wykonania zamówienia 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji zamówienia do 10 dni licząc od daty 

podpisania umowy. 

  

III. Termin związania ofertą 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z 

upływem terminu składnia oferty, określonym w pkt. IV. 

 

IV.  Miejsce oraz termin składania  i otwarcia ofert. 

Oferty na wykonanie zamówienia należy złożyć w opieczętowanej kopercie z dopiskiem 

„Zapytanie nr L.Dz./PRO-dzpz/1338/2019”  do dnia 25 marca 2019 roku do godz. 12.00 w 

siedzibie PWSZ w Tarnowie, ul. Mickiewicza 8, 33-100 Tarnów, pokój A024 lub przesłać na 

adres mailowy: oferty@pwsztar.edu.pl 

 

V. Osoby ze strony Zamawiającego uprawniona do porozumiewania się z 

Wykonawcami: 

1. Urszula Romanowska, e-mail: z_piel@pwsztar.edu.pl; tel. 14 6316750 

2. Józef Ligęza, e-mail: j_ligeza@pwsztar.edu.pl, tel. 14 6316612 

 

VI. Opis sposobu obliczania ceny 

1. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. 

2. Wyklucza się możliwość roszczeń przyszłego Wykonawcy z tytułu błędnego 

skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. 

 

VII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie kierował się przy wyborze oferty 

1. Oferta winna zawierać: 

- Cenę łączną (zł brutto) za oferowaną całość zamówienia 

- Cenę RAZEM (zł brutto) za oferowane części 1 lub 2 lub 3 zamówienia - Cbr 
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-  Liczbę oferowanych pozycji dla części 1 lub 2 lub 2 zamówienia - Lop 

-  Ceny za poszczególne pozycje zamówienia 

 

2. Oferty spełniające wymagania Zamawiającego, każda część zamówienia oddzielnie, 

oceniane będą według kryterium: 

         Cbr                                                                      Lop  

Kr =   ------------                          przy czym             Wrz =  -------- 

        (Wrz)
2
                                                                  Lpz 

          

Gdzie: 

Kr   - Kryterium oceny dla części 1, 2 i 3 zamówienia 

 Cbr   - Cena Razem (brutto) dla części 1, 2 i 3 zamówienia 

 Wrz  - Współczynnik realizacji dla części 1, 2 i 3 zamówienia 

 Lop  - Liczba oferowanych pozycji dla części 1, 2 i 3 zamówienia 

 Lpz  - Liczba pozycji dla części 1, 2 i 3 zamówienia w formularzu oferty  

                        
VIII. Istotne postanowienia umowy 

1. W razie zwłoki w realizacji zamówienia naliczone będą kary umowne w wysokości 1% 

ceny umownej zamówienia za każdy dzień zwłoki. W przypadku zwłoki przekraczającej 10 

dni roboczych Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 

2. Wykonawca płaci kary umowne Zamawiającemu w razie: 

 odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności za które Zamawiający 

nie odpowiada - 10% ceny umownej, 

 odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca - 10% ceny umownej, 

 naruszenia któregokolwiek warunku umowy - 1% ceny umownej za każdy stwierdzony 

przypadek. 

3.  Naliczane kary zostaną potrącone z ceny należnej Wykonawcy. 

 

IX.  Pozostałe informacje. 

1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień 

dotyczących treści złożonych ofert. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny 

lub odstąpienia od każdej części zamówienia. Wykonawcy z tego tytułu nie będą 

przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w tym finansowe od Zamawiającego. 

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.  

4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert  częściowych w zakresie każdej  części 

zamówienia. 

 

 

 


