Nr referencyjny: TZ.221.47.2018

Zielona Góra 05.10.2018 r.

Zaproszenie do składania ofert cenowych
Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze sp. z o.o. zwany dalej
Zamawiającym, ogłasza konkurs pisemnych ofert cenowych na: Sukcesywne dostawy sprzętu jednokrotnego
użytku używanego na salach operacyjnych intensywnego nadzoru kardiologicznego.
1. Przedmiot zamówienia.
Przedmiotem zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro są: Sukcesywne dostawy sprzętu
jednokrotnego użytku używanego na salach operacyjnych intensywnego nadzoru kardiologicznego.
Kod CPV:
33.12.30.00 – urządzenia do diagnostyki sercowo-naczyniowej,
33.14.12.00 – cewniki,
33.19.50.00 – system monitorowania pacjenta
Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 2A, 2B, 2C, 2D,
(formularz cenowo – techniczny) do niniejszego zaproszenia do składania ofert cenowych.
2. Termin realizacji przedmiotu zamówienia.
Realizacja przedmiotu zamówienia w ciągu 12 miesięcy od daty obowiązywania umowy w sprawie zamówienia.
3. Miejsce oraz termin składania ofert cenowych.
Miejscem składania ofert cenowych jest siedziba zamawiającego – budynek administracji – sekretariat, pok.
nr 201.
Termin składania ofert: 12.10.2018 r. godzina 11:00
4. Kompletna oferta cenowa powinna zawierać:
4.1. formularz cenowo – techniczny, wypełniony według wzoru określonego w załączniku nr 2A, 2B, 2C, 2D do
niniejszego ogłoszenia.
4.2. formularz oferty – wypełniony zgodnie ze wzorem przedstawionym w załączniku nr 1 do niniejszego
ogłoszenia.
4.3. Pełnomocnictwo wyłącznie w formie oryginału lub kopii notarialnie potwierdzonej dla osoby podpisującej
dokumenty ofertowe - w przypadku, gdy składane dokumenty ofertowe podpisywać będzie osoba nieuprawniona
do właściwej (według istniejącego stanu faktyczno - prawnego) reprezentacji wykonawcy.
4.4. Oferta cenowa powinna zostać złożona w jednym, nieprzeźroczystym opakowaniu – zamkniętym w sposób
uniemożliwiający jego otwarcie bez widocznych skutków takiej czynności.
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Na opakowaniu – poza danymi wykonawcy i zamawiającego – należy nanieść klauzulę o treści „Konkurs ofert
cenowych TZ.221.47.2018”
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
A. prowadzenia negocjacji w zakresie obniżenia ceny najkorzystniejszej oferty.
B. unieważnienia na każdym etapie niniejszego konkursu bez podania przyczyny.
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami
- Aleksandra Gaczyńska e-mail: tz3@szpital.zgora.pl pon. - piątek w godz. 7:30 – 14:30.

W załączeniu:
1. formularz oferty – załącznik nr 1,
2. formularz cenowo- techniczny – załącznik nr 2A, 2B, 2C, 2D
3. projekt umowy – załącznik nr 3

Prezes Zarządu
Marek Działoszyński
podpis na oryginale
…………………………………….
/zatwierdził/
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