
                 

  SZCZEGÓŁOWE WARUNKI   
KONKURSU OFERT

Dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku wraz z  środkami do pielęgnacji pacjenta

20/ZA/20

Zatwierdzam:

Świętochłowice,  dnia  29.07.2020 r.



                                                                        

Zespół Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Chorzowska 38; 

41-605 Świętochłowice

zaprasza Państwa do wzięcia udziału w KONKURSIE OFERT dotyczącym: 

Dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku wraz z środkami do pielęgnacji pacjenta.

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

33199000 – 1 -  Odzież medyczna

33700000-7 – Produkty do pielęgnacji ciała

33131300-0 -  Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku 

Rozdział I. Określenie trybu zamówienia i podstawy prawnej jego zast  osowania

Postępowanie prowadzone jest  w ramach KONKURSU OFERT w związku z art. 6a o wartości 

szacunkowej zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 

Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j.) 

 Rozdział   II. Opis Przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku wg. pakietów: 

Pakiet nr 1 – Ochraniacze na obuwie

Pakiet nr 2 – Pościel jednorazowego użytku

Pakiet nr 3 – Koszula przedoperacyjna

Pakiet nr 4- Fartuchy higieniczne

Pakiet nr 5 – Fartuchy foliowe

Pakiet nr 6 – Śliniaki stomatologiczne

Pakiet nr 7 – Spodenki do kolonoskopii

Pakiet nr 8 – Podkłady jednorazowego

Pakiet nr 9 – Środki do pielęgnacji pacjenta

 Szczegółowe parametry w zakresie przedmiotu zamówienia (ilości, parametry) określone zostały w 
Formularzu asortymentowo – cenowym- Załacznik nr 2



                                                                        

   Rozdział III. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

1. W formularzu ofertowym Wykonawca powinien podać kalkulację dla wskazanych ilości. 

2. Dostawy dokonywane będą w oparciu o zamówienie składane za pomocą e-mail lub faxu przez

pracownika  Apteki szpitalnej w terminie do 2 dni od daty otrzymania zamówienia. 

3. Godziny dostaw do Apteki szpitalnej  od 7.30 do 13.00 w dni robocze. 

4. Własny transport dostawcy do Apteki szpitalnej wraz z wniesieniem towaru na miejsce wskazane

przez personel Apteki.

5. Przy dostawie towar będzie poddany kontroli ilościowej.

Rozdział IV. Termin wykonania zamówienia

Realizacja  przedmiotu  zamówienia  następować  będzie  w  okresie  od  daty  podpisania  umowy  do

13.05.2021 r.  

Rozdział V. Warunki udziału w postępowaniu

 W celu potwierdzenia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym 
przez zamawiającego na wezwanie, zamawiający  może żądać dostarczenia: 
a) Powiadomienia/Zgłoszenia lub Wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych potwierdzający, że 
oferowany przedmiot zamówienia sklasyfikowany jest jako wyrób medyczny i jest 
dopuszczony do obrotu i używania w służbie zdrowia na terenie kraju zgodnie z ustawą o wyrobach 
medycznych z dnia 20 maja 2010 r (t.j. Dz. U. Nr 2020, poz.186 z późn. zm.) – do wszystkich pakietów
( z wyłączeniem pakietu nr 9 – wyrób kosmetyczny )
b) katalogów, folderów zaoferowanego przedmiotu zamówienia w języku polskim potwierdzające 
wymagane parametry. Z dołączonego opisu/folderów/katalogu musi jednoznacznie wynikać, że 
oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymogi określone w Konkursie Ofert. do wszystkich 
pakietów. 

Rozdział VI. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna spełniać warunki określone w niniejszym „Konkursie Ofert”.



                                                                        

2. Ofertę należy przygotować na formularzu „FORMULARZ OFERTOWY” stanowiącym załącznik

nr  1  do niniejszego  „Konkursu Ofert”  wraz  z  załącznikiem nr  2  –  Formularz asortymentowo -

cenowy

3.  Ofertę  należy  złożyć  w zamkniętej  kopercie  do  06.08.2020  r. do  godz.  10.00 w  budynku  „D”

sekretariatu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o., 

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:

Dostawa odzieży medycznej jednorazowego użytku wraz z środkami do pielęgnacji pacjenta.

20/ZA/20

Rozdział VII. Związanie ofertą

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

Rozdział VIII.   Opis kryteriów i sposobu dokonywania ich oceny

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:

Kryterium

1. cena 

Waga (%)

      100 %
Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt      

   Cena  brutto najniższa wśród ofert 

               ------------------------------------------------ x 100 pkt. 

 Cena  brutto  badanej oferty       

 Zamawiający dokona wyboru oferty z najwyższą sumą punktów.

- jest zgodna z treścią Konkursu Ofert,

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

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

1.  Zamawiający  dopuszcza  porozumiewanie  się  z  Wykonawcami  drogą  elektroniczną:

zaopatrzenie@zoz.net.pl



                                                                        

Załączniki do Konkursu Ofert:

1. Formularz ofertowy – Załącznik nr 1,

2. Formularz asortymentowo - cenowy – Załącznik nr 2,

3. Projekt umowy – załącznik nr 3


