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ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU
o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn.
zmianami) określonego w art. 2 ust. 1 p. 1.
.
W związku z planowanym udzieleniem zamówienia Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA w Jeleniej Górze prosi o przedstawienie
oferty cenowej w następującym zakresie:
Przedmiotem niniejszego zapytania jest:
Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.
Wymagania Zamawiającego:
- urządzenie fabrycznie nowe,
- marka LOZAMET, typ OZO.3.1/S,
- w cenie urządzenia powinny być zawarte koszty dostawy, ubezpieczenia, montażu,
pierwszego uruchomienia,
- miejsce dostawy: SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSW w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka
69-71, budynek „B”, przyziemie, pomieszczenie kuchni,
- okres gwarancji: minimum 24 miesiące od dnia uruchomienia.
Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni.
Proszę o podanie w ofercie ceny netto i brutto za zrealizowanie niniejszego zamówienia,
terminu wykonania i okresu gwarancji.
Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która
przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji Zamawiającego
nie przysługują środki odwoławcze.
Jeżeli wartość najkorzystniejszej oferty przewyższy połowę wartości ewidencyjnej urządzenia
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania.

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Nazwa kryterium
Cena brutto

Waga
100 %

Miejsce i termin składania ofert:
oferty należy składać do dnia 30 września 2021 roku do godz. 11:00 w siedzibie
Zamawiającego tj. w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Szpitalu
Specjalistycznym MSWiA w Jeleniej Górze, ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, pokój
nr 114 (sekretariat), budynek „E” lub wysłać faksem na numer: 075 6435741, lub pocztą
elektroniczną na adres: sekretariat@szpitalmsw.net
Niniejsze zaproszenie oraz wszystkie dokumenty do niego dołączone mogą być użyte jedynie
do sporządzenia oferty.
Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Osobami do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest:
Starszy Specjalista – Robert Figura tel. 75 6435785,
faks 75 6435741
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Załącznik nr 1, nr sprawy: 10/2021

FORMULARZ CENOWY
na: Sprzedaż i dostawa obieraczki do ziemniaków na rzecz SP ZOZ Szpitala
Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze.
Nazwa oferenta ..………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
Siedziba oferenta …………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Tel:........…………………………… Faks:……………………………….
E-mail:…………………………………………………………………….
Numer NIP: ………………………………………………………………
Numer REGON ………………………………………………………….
Dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:
Numer PESEL ……………………………………………………………
Seria i numer dowodu osobistego ………………………………………..
Adres zamieszkania ………………………………………………………
W związku ze skierowanym zaproszeniem z dnia 23 września 2021 roku, do złożenia
oferty na sprzedaż i dostawę obieraczki do ziemniaków marki LOZAMET, typu
OZO.3.1/S na rzecz SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego MSWiA w Jeleniej Górze,
składamy naszą ofertę:
Wartość oferty wynosi: ………………….. zł (brutto),
(słownie: …………………………………………………………………..
………………………………………………………………. złotych)
w tym podatek VAT: ……………………. zł.
Termin wykonania ……………………………
Okres gwarancji …………………………. m-cy.

Termin ważności oferty upływa dnia: ………………………. .

……………………………, dnia …………………..
(miejscowość)
(data)
……………………………
(podpis)

Załącznik nr 2, nr sprawy: 10/2021

PROJEKT
U M O W A N r …./10/2021
zawarta w dniu …. października 2021 roku w Jeleniej Górze, pomiędzy:
Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Szpitalem Specjalistycznym
MSWiA w Jeleniej Górze, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji
społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego
Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej IX
Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000011353, REGON 230173142, adres:
ul. Cieplicka 69-71, 58-560 Jelenia Góra, NIP: 611-22-23-286, zwanym dalej:
Zamawiającym
reprezentowanym przez: …………….……. – kierownika publicznego zakładu opieki
zdrowotnej uprawnionego do reprezentacji Zamawiającego zgodnie z informacją
odpowiadającą odpisowi aktualnemu z KRS z .… października 2021 r., która stanowi
załącznik do niniejszej umowy,
przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – …………….………

a
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(nr identyfikacyjny NIP: ………………………)
reprezentowanym przez
………………………………………..
zwanym dalej Wykonawcą.
Umowa niniejsza została zawarta w trybie przewidzianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2019 z późn.
zmianami) w wyniku rozstrzygnięcia w dniu …………. 2021 roku postępowania o wartości
nieprzekraczającej progu stosowania w/w ustawy określonego w art. 2 ust. 1 pkt. 1 na
sprzedaż i dostawę obieraczki do ziemniaków.
§1
1. Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje zgodnie ze złożoną ofertą z dnia
30 marca 2017 roku do realizacji na rzecz Zamawiającego zamówienie obejmujące:
a) sprzedaż i dostawę obieraczki do ziemniaków 1 szt. marki LOZAMET, typu
OZO.3.1/S,
b) skompletowanie atestów, świadectw dopuszczenia do stosowania w żywieniu
zbiorowym, instrukcji obsługi, gwarancji oraz części zamiennych, jeżeli są
w komplecie dostawy.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt będzie nowy, nieużywany i wolny od wad.
W przypadku złej jakości dostawy Wykonawca zobowiązuje się do wymiany wadliwego
sprzętu na towar wolny od wad bez dodatkowej zapłaty, w terminie do 14 dni
od zgłoszenia przez Zamawiającego.

3. Wykonawca odpowiada za dostarczony przez siebie, do siedziby Zamawiającego, sprzęt
do czasu odbioru przez Zamawiającego.
§2
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za czynności wymienione w paragrafie 1 p. 1 ustalono na
kwotę brutto: ……… zł (słownie: ………………………...………………………złotych).
2. Powyższa wartość uwzględnia koszt opakowania, ubezpieczenia i transportu do
Zamawiającego oraz opłaty podatkowe.
3. Kwota, o której mowa w punkcie 1 jest ostateczna i nie zostaje zmieniona do końca
obowiązywania umowy.
§3
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za realizację przedmiotu umowy będzie zapłacone
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku: …………………………………
nr rachunku………………………………………………………………………..
2. Płatność nastąpi po odbiorze przedmiotu umowy przez Zamawiającego w terminie do 14
dni od otrzymania prawidłowo wystawionego oryginału faktury.
3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru technicznego
dostarczonego sprzętu, sporządzonego i podpisanego przez przedstawicieli stron umowy.
§4
Wykonawca zastrzega sobie prawo własności przedmiotu sprzedaży do chwili wpłynięcia
całej wartości sprzedaży na konto Wykonawcy.
§5
Strony ustaliły, że realizacja umowy przez Wykonawcę nastąpi do 5 dni roboczych od
podpisania niniejszej umowy.
§6
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostarczoną obieraczkę …….. miesięcznej
gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia odbioru przedmiotu umowy. W tym czasie
Wykonawca naprawi w ciągu 48 godzin lub wymieni na nowy każdy element, który uległ
uszkodzeniu.
2. Wykonawca zapewnia także serwis pogwarancyjny.
3. Wykonawca zobowiązuje się do napraw gwarancyjnych przedmiotu umowy
u bezpośredniego użytkownika.
4. Ze strony Wykonawcy osobą odpowiedzialną za prowadzenie serwisu gwarancyjnego
jest: ………………………… posiadającą certyfikat, który potwierdza uprawnienia
wydane przez producenta.
5. Do napraw i wymian gwarancyjnych nie wlicza się tych, które wynikają z ewidentnej złej
obsługi lub niedbalstwa użytkownika. Gwarancja nie obejmuje również materiałów
eksploatacyjnych i uszkodzeń mechanicznych.

§7
1. Sprzedawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy Sprzedawcy w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego,
b) za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie czynności w wysokości 0,5 %
wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,
c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji
w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od
dnia wyznaczonego na usunięcie wad.
2. Zamawiający zapłaci Sprzedającemu kary umowne:
a) za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia
umownego,
b) za opóźnienia w zapłacie za zrealizowanie przedmiotu umowy odsetki karne
w ustawowo naliczonej wysokości.
§8
Wszelkie spory, mogące powstać w trakcie realizacji postanowień umowy, jeżeli nie zostaną
załatwione polubownie przez obie strony, będą rozstrzygnięte przez właściwy Sąd.
§9
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego.
§ 10
Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§ 11
Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa egzemplarze
przeznaczono dla Zamawiającego a jeden dla Wykonawcy.
WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

