Żary, dn. 30.01.2015 r.
Numer sprawy: SNWZP/2/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotyczące: dostawy używanego pojazdu specjalnego - ambulansu sanitarnego typu C
wraz z zabudową i częściowym wyposażeniem medycznym.
I. Zamawiający:
Szpital Na Wyspie Sp. z o.o.
ul. Pszenna 2
68-200 Żary
NIP 928-18-52-023
tel. 68 475 76 00, fax. 68 475 77 00
email: zp.PL07@szpitalnawyspie.pl
II. Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie publiczne zostanie udzielone na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2013. poz. 984, 1047, 1473 oraz z
2014r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146).
III Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawy używanego pojazdu specjalnego - ambulansu
sanitarnego typu C wraz z zabudową i częściowym wyposażeniem medycznym.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczno-użytkowa stanowiąca
załącznik nr 2 do zapytania ofertowego..
3. Zamawiający wymaga aby:
1) pojazdy będące przedmiotem zamówienia:
były używanym pojazdem specjalnym, wyprodukowane nie wcześniej niż w
2007 roku,
były wolne od wad fizycznych i prawnych,
spełniały wymogi techniczne, o których mowa w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
– Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz
wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych,
spełniały wymogi PN EN 1789
posiadał aktualne badanie techniczne,
pojazd serwisowany w ASO, posiada książkę serwisową, bezwypadkowy,
2) wyposażenie medyczne ambulansów będące przedmiotem zamówienia:
było wolne od wad, nie będące przedmiotem ekspozycji, użytkowania,
posiadało odpowiednie certyfikaty i spełniało obowiązujące normy: PN-EN 1789 i
PN-EN 1865,
.
IV Osoba ze strony Zamawiającego upoważniona do kontaktowania się z
Wykonawcami.
Wszelkie pytania dotyczące treści zapytania ofertowego należy kierować pisemnie na
adres email: zp@szpitalnawyspie.pl lub pod nr faxu 68 475 77 00.
Uprawniona do kontaktów z wykonawcami jest Kamila Wojtaszewska – tel. 68 475 76 15

V. Termin wykonania zamówienia i kryterium wyboru oferty, warunki płatności:
1. Terminy wykonania przedmiotu zamówienia: 3 dni od momentu podpisania umowy
2. Kryteria wyboru oferty:
a) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
Cena brutto – 100% (100% =100,00 pkt)
b) Przez cenę brutto należy rozumieć wartość całości zamówienia brutto (zawierającą
obowiązujący podatek VAT) zaproponowana w ofercie i zawierającą wszelkie
koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
b) Punktacja za kryterium „Cena brutto” zostanie obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku w następujący sposób:
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- punkty za kryterium „Cena brutto” przyznane badanej ofercie
- najniższa cena brutto spośród ocenianych ofert
- cena brutto badanej oferty
- maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium „Cena brutto”

c) Niniejsze zamówienie udzielone zostanie temu Wykonawcy, którego oferta
uznana została za najkorzystniejszą, tj. uzyskała maksymalną liczbę punktów.
3. Warunki płatności: płatności w układzie ratalnym (4 raty). Płatne do 30. dnia
każdego miesiąca.
VI. Miejsce, sposób oraz termin składania i otwarcia ofert
1. Termin składania ofert upływa: 03 luty 2015 r. o godz. 9:00
2. Oferty można składać:
a) w siedzibie Zamawiającego, tj. w sekretariacie Szpitala Na Wyspie Sp. z o.o. przy
ul. Pszennej 2, 68-200 Żary pok. nr 14;
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zp@szpitalnawyspie.pl,
wpisując w tytule maila: „OFERTA DOT. dostawy używanego pojazdu

specjalnego”
c) za pośrednictwem faxu, pod nr 68 475 77 00
c) drogą pocztową na adres: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200
Żary – Sekretariat pok. nr 14 (decyduje data wpłynięcia oferty do Szpital Na
Wyspie Sp. z o.o.).
3. Termin i miejsce otwarcia ofert: Szpital Na Wyspie Sp. z o.o., ul. Pszenna 2, 68-200
Żary, Dział Zamówień Publicznych, pok. 23, dnia 03.02.2015r. godz. 9:10
VII. Przygotowanie oferty:
1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę, w formie pisemnej w języku polskim, pismem
czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę;
3. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia składane wraz z
ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie
gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa;
4. Oferta i załączniki podpisane przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy
wymagają załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego;
5. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi
przez zamawiającego wzorcami (załącznikami),
6. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem
osoby/osób podpisującej ofertę;
VIII. Warunki jakie musi spełnić Wykonawca

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zaoferują przedmiot zamówienia
zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym.
2. Okres związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia złożenia oferty.
IX.

Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
3. Wykonawcy zostają związani ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert.
4. Oferentom nie przysługują środki ochrony prawnej, określone w ustawie Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2013. poz. 984, 1047, 1473 oraz z 2014r. poz. 423, 768,
811, 915, 1146)..
5. Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym
fakcie wykonawców przesyłając do nich informację drogą pocztową lub faksem lub
pocztą elektroniczną lub umieszczając informacje na stronie internetowej.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania, uzupełniania treści oferty oraz do
unieważnienia postępowania, zwłaszcza w sytuacji, kiedy cena najkorzystniejszej
oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie
Zamówienia.
7. Jeżeli Zamawiający lub potencjalny wykonawca przekazuje dokumenty drogą
elektroniczną lub faxem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza
fakt ich otrzymania.
8. Zamawiający informuje, że obok formy pisemnej dopuszcza porozumiewanie się z
oferentami w formie elektronicznej lub faxu.
9. Wykonawca zobowiązuje się po wyborze jego oferty do podpisania umowy,
stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zapytania
10. Oferty nie spełniające któregokolwiek z wymagań Zamawiającego zostaną odrzucone.
X. Wymagane dokumenty jakie należy dołączyć składając ofertę:
1. Zatwierdzony Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2
2. Zatwierdzony projekt umowy (Załącznik nr 3) lub oświadczenie, że Wykonawca
zobowiązuje się do zawarcia umowy na warunkach wskazanych w projekcie
umowy.
3. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1
4. Dokumenty potwierdzające
posiadanie
uprawnień/pełnomocnictw
osób
składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z przedstawionych dokumentów
rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na
Wykonawcy.
5. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o
działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru
lub ewidencji,
6. Deklaracja zgodności z normą EN PN 1789 Ambulans drogowy Typ C
7. Ksiązka serwisowa prowadzona przez ASO
XI. Załączniki:
Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 – Projekt umowy

