Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Pabian-Med w Pabianicach ul. Kilińskiego 10/12
ZAPRASZA
do złożenia oferty w rozpoznaniu cenowym w sprawie dostawy środków czystości i materiałów do
sprzątania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w
Pabianicach (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych)
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Ofertę należy złożyć pisemnie w siedzibie Zamawiającego.
W ofercie należy podać nazwę i adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy.
Ceny podane w ofercie należy wyrazić cyfrą oraz słownie.
Oferta powinna być napisana czytelnie w języku polskim.
Wymagany termin realizacji umowy od 17 grudnia 2018 roku do 31 grudnia 2019 roku.
Przy wyborze propozycji do realizacji Zamawiający będzie się kierował kryterium: Cena – 100%
Propozycja wykonawcy ma zawierać następujące dokumenty:
1) Formularz oferty wg załączonego do zaproszenia wzoru (Załącznik nr 1),
2) Formularz cenowy wg załączonego do zaproszenia wzoru (Załącznik nr 2),
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem
składania ofert.
Cena podana przez Wykonawcę jest obowiązująca przez okres związania umową i nie będzie
podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze ofertę odpowiadającą wszystkim postawionym przez siebie wymogom, o
najniższej cenie.
Zamawiający może odstąpić w każdej chwili od wyłonienia Wykonawcy bez podania przyczyny.
Termin złożenia oferty:
Oferty należy złożyć w terminie do dnia 7 grudnia 2018 roku, do godz. 12:00. w pokoju nr 219 ,
II piętro osobiście lub pocztą ( decyduje data wpływu a nie stempla pocztowego) w zaklejonych
kopertach z napisem:
„Dostawa środków czystości i materiałów do sprzątania dla Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej Pabian-Med w Pabianicach”.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2018 roku o godz.12:30
Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:
Pani Anna Niewiadoma, tel.(42) 21 21 949.
Pani Elżbieta Tkaczuk, tel.(42) 21 21 972.

……………………………………..…………
(w imieniu Zamawiającego)

Pabianice dnia 27 listopada 2018 roku

W załączeniu:
1)
2)
3)

Formularz ofertowy.
Formularz cenowy.
Wzór umowy.

