
SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

na dostawę artykułów papierniczych i biurowych

1/ZA/19

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  21.01.2019 r.

ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice
tel. 32/245 50 41 do 5
tel./fax: 32/245 34 40

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód
Wydział VIII Gospodarczy KRS
Nr KRS: 0000426290

Nr NIP: 627-16-69-770
REGON: 000311450
Wysokość kapitału zakładowego: 34 520 000,00 zł



Rozdział I . Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa artykułów biurowych i papierniczych

Przedmiot zamówienia określony według Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV) kodami:

30190000 - 7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
30192000 - 1 Wyroby biurowe
30199230 - 1  Koperty

Zakres zamówienia obejmuje III pakiety (części) - Załącznik nr 1.

Pakiet I - Artykuły biurowe w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,

Pakiet II -
Papiery do drukarki, koperty, bloki listowe w asortymencie oraz ilościach 
określonych w Załączniku nr 1,

Pakiet III - Antyramy w asortymencie oraz ilościach określonych w Załączniku nr 1,

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych dla poszczególnych pakietów (części).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert na pojedyncze pozycje w ramach pakietów (części).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:
1. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienia składane za pomocą maila przez pracownika

Sekcji Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych w terminie do 3 dni roboczych od daty otrzymania
zamówienia do Magazynu Szpitalnego mieszczącego się przy ul. Chorzowskiej 36 w Świętochłowi-
cach.

2. Godziny dostaw do Magazynu: od 8.00 do 12.00 do poniedziałku do piątku. 
3. Własny transport dostawcy do jednostki zamawiającej wraz z wniesieniem towaru na miejsce wska-

zane przez pracownika.
4. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.

Rozdział II. Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie wykonywany przez 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Rozdział III. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zastosowania

Niniejsze postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone jest w trybie konkursu ofert, zgodnie z
przepisami art. 4 pkt 8 Ustawy z dnia 29 stycznia  2004  r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z
2018 r., poz. 1986 t.j. z późn. zm.). 

Rozdział IV. Warunki udziału w postępowaniu

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty wykazu
wykonanych / wykonywanych minimum 3 dostaw (rozumianych jako wykonanie umowy w całości lub



części) odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia
tj. dostawę artykułów papierniczych i biurowych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy
zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Jeżeli  wykonawca  polegać  będzie  na  wiedzy,  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach
zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż
będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w
tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Rozdział V. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszych „Szczegółowych Warunkach Konkursu
Ofert”.

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik
nr 1 do niniejszych „Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert”.

3. Do oferty należy dołączyć dokumenty rejestrowe firmy.
4. Ofertę  należy  złożyć  w  zamkniętej  kopercie  do  01.02.2019 r. do  godz.  10.00 w budynku  „D”

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o., pok. nr 19:

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.
Sekcja Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
ul. Chorzowska 38
41-605 Świętochłowice 

Koperta powinna być opatrzona nazwą i adresem wykonawcy oraz napisem:

Postępowanie nr 1/ZA/19

Dostawa artykułów papierniczych i biurowych.

Rozdział VI. Związanie ofertą
Oferent będzie związany ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert. 

Rozdział VII.   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Kryterium
1. cena 
2. termin płatności

Waga (%)
      90 %
      10 %

Kryterium 

1. cena  brutto – 90%
Oferta o najniższej cenie otrzyma 90 pkt      



   Cena  brutto najniższa wśród ofert 
               ------------------------------------------------ x 90 pkt. 

 Cena  brutto  badanej oferty       
 

2.   termin płatności – 10%

Oferta z terminem płatności – 30 dni otrzyma 0 pkt;
Oferta z terminem płatności – 40 dni otrzyma 2 pkt;
Oferta z terminem płatności – 50 dni otrzyma 5 pkt;
Oferta z terminem płatności – 60 dni otrzyma 10 pkt

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

- jest zgodna z treścią Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert,

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

Rozdział VIII. Informacje o sposobie porozumienia się Zamawiającego z Wykonawcą.

1. Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się z Wykonawcami oprócz formy pisemnej również drogą
elektroniczną: zaopatrzenie@zoz.net.pl

2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie przedmiotu zamówienia: Grzegorz Poliwoda e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

- w zakresie procedury postępowania: Jacek Drażyk e-mail: zaopatrzenie@zoz.net.pl

Załączniki do Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert:

a) Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

b) Wzór umowy – Załącznik nr 2.
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